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A dualizmus korának végén Magyarország kultúr- és bizonyos mértékben nem-

zetiségpolitikai törekvései alapjaiban határozták meg az 1912-ben alapított 

debreceni egyetem leendő munkaterületét. Gróf Tisza István második minisz-

terelnöksége idején (1913. június 10. – 1917. június 15.), a világháború 

előestéjén a kormány felismerte a Monarchia területén, szűkebb értelemben a 

magyar korona országaiban élő nemzetiségek erejét, illetve azok kapcsolatait a 

szomszédos, különösen a balkáni államokkal. A politikai elit figyelme állami és 

gazdasági érdekek mellett kulturális vonatkozásokban is megmutatkozott, és 

fokozódott az érdeklődés a környező, főképp a déli országok népei iránt.2 

Mindez, nem utolsó sorban, az oktatásban is jelentkezett, és megfogal-

mazódott az a cél, hogy a magyar egyetemek vonzzák hozzánk más nemzetek 

diákságát is. Ebben kiemelt szerepet kapott a fekvéséből adódóan tökéletesen 

alkalmas Debrecen új egyeteme is, így nem sokkal az alapítás után lehetőség 

nyílott a különböző balkanológiai programok és tanszékek indítására.3 

Az elképzelést a debreceni professzorok közül elsőként a bizánci történelem-

                                                        
1 A XXVII. OTDK Humántudományi Szekciójának 1945 előtt magyar történelem tagozatában a 
Magyar Történelmi Társulat Nagydíjával kitüntetett, I. helyezést elért tanulmány egy részének 
újabb kutatások alapján kibővített változata. 
2 A Tisza-kormány és a magyar politika világháború előtt nemzetiségpolitikájáról legújabban lásd 
VERMES Gábor: Tisza István. Századvég Biográfiák. Budapest, 1994. 218-221. A magyar 
tudomány Balkán felé fordulását egyébként a dualizmus utolsó éveiben leginkább Thallóczy 
Lajos, a magyar történelem balkáni kapcsolatainak ismerője, a bécsi külügyminisztérium 

munkatársa szorgalmazta. GUNST Péter: A magyar történetírás története. Történelmi 
Kézikönyvtár. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2000. 211. A két világháború közötti magyar 
történetírásról lásd még Erős Vilmos: Történetírás. In: Magyarország a XX. században. V. kötet. 
Tudomány 2. XI. Társadalomtudományok (Szerk. KOLLEGA TARSOLY István). Babits Kiadó, 
Szekszárd, 1996-2000. 285-312.  
3 VARGA Zoltán: A Debreceni Tudományegyetem története I. 1914-1944. K. n. Debrecen, 1967. 32-
34.  
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mel és filológiával foglalkozó Darkó Jenő karolta fel, aki ekkor a bölcsészkar I. 

klasszika-filológia (görög) tanszékének vezetője volt. Darkó erdélyi származású, 

református székely család leszármazottja volt, aki a középiskola sikeres elvég-

zése után a budapesti egyetemre került. Itt az Eötvös-Kollégium is a tagjai közé 

választotta, és főként az ekkor már nagy tekintélynek örvendő Pecz Vilmos 

klasszika-filológus hatására fordult az érdeklődése a közép- és újgörög filológia, 

szűkebb értelemben pedig a magyar vonatkozású bizánci források vizsgálata 

felé. Az egyetemet 1902-ben végezte el, majd 1904-1908 között több külföldi 

tanulmányutat tett Európa nagy levéltáraiba (München, Párizs, Velence, Firenze, 

Róma, Oxford, Athén), ahol a bizánci szerzők, különösen a magyar történelem 

szempontjából jelentős, de a korábbiakban méltánytalanul kevés figyelmet kapó 

Laonikos Chalkondyles kéziratait kutatta. 1908-tól a debreceni egyetem indu-

lásáig a Debreceni Református Kollégium klasszika-filológia tanszékét vezette. 

Időközben, 1910-ben közép- és újgörög filológia tárgykörből a budapesti egye-

temen magántanárrá habilitálták, és 1913-ban a Magyar Tudományos Akadémia 

is levelező tagjává avatta. Az 1910-es évek közepén alakult ki a tudományos 

programja, melyben helyet kapott a magyar, a török, és még inkább a szláv 

népek történetének mélyebb bemutatása, illetve megismertetése, Bizánc kora- és 

érett középkori szerepének megvilágítása, az onnan a környező fiatal államokra 

hatást gyakorló műveltség és művészet kutatása, valamint a bizánci és szláv 

szellem találkozásának és összeolvadásának vizsgálata is. Ez kapcsolódott a 

korszak kultúr- és oktatáspolitikai törekvéseihez. Nem véletlen, hogy a balka-

nológia beindítása a debreceni egyetemen az ő nevéhez fűződik, és szívós 

ragaszkodása a későbbiekben vázolt programjához végigkísérte egész egyetemi 

tanári pályafutását.4 

Többek között a fent bemutatott tudományos programja miatt 1915-ben 

Darkó tagja lett Láng Nándor latinprofesszor és dékán, Tankó Béla filozófia-

professzor, Rugonfalvi Kiss István, a magyar történelem professzora, Pokoly Jó-

zsef, ekkor még az egyetemes történelem professzora és Pápay József, a magyar 

és finnugor nyelvészet professzora mellett az új tanszékek szervezésével, illetve 

kettéválasztásával megbízott bizottságnak, melynek első előterjesztésében már 

szóba került Darkó indítványára a balkanológiai tanszékek kérdése is. A prob-

lémakör fontosságát és összetettségét mérlegelve azonban a bizottság külön-

választotta „a javaslat többi részétől, s programmszerű részletességgel leendő 

                                                        
4 Darkó Jenő pályafutásáról lásd legújabban KEREPESZKI Róbert: Darkó Jenő tudományszervező 
tevékenysége a Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemen. OTDK-dolgozat, Kézirat. 
Debrecen, 2004. In. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből II. Szerk. HOLLÓSI 

Gábor. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola. 
Debrecen, 2005. 57-84. 
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tisztázás céljából a következő kari ülésen alaposabb előkészítés után ujabb tár-

gyalás alá” kívánta venni. Az előkészítés munkálatait a kar előadói minőségben 

Darkóra bízta.5 

Darkó a következő kari tanácsi ülésre elkészítette a tervezetét, melyet mellék-

letként a jegyzőkönyvhöz csatoltak. Ebben fogalmazta meg a kultúrpolitikai 

törekvésekkel egybevágóan, hogy Debrecen lenne a „legalkalmasabb a bal-

kanologiai studiumoknak koncentrálására”, és ebben látta az „egyetem külön-

leges hivatását”.6 Ugyanakkor a kar fejlesztésének közelebbi feladatai közé so-

rolta a balkáni népek nyelvével, irodalmával és történetével foglalkozó tan-

székek szervezését, mivel a balkáni népek történelme az idők folyamán szorosan 

összefonódott a magyarokéval, és „a balkáni viszonyoknak állandó szemmel-

tartása és pontos ismerete a jelenben és a jövőben is fontos érdeke lesz nem-

zetünknek”.7 Darkó utalt a Monarchia, szűkebb értelemben a királyi Magyar-

ország területén élő nemzetiségekre, amikor úgy fogalmazott, hogy „új és erős 

kapcsot teremthetnénk a magyarság és e nemzetiségek között, ha lehetővé 

tennök, hogy nemzetiségi ifjúságunk az őt közelről érdeklő balkáni disciplinákat 

magyar szellemi légkörben és magyar kulturális gócpontban sajátíthassa el”, 

mivel, és ez érdekes, „az itt tanuló nemzetiségi ifjúság esetleg felmerülő szepara-

tisztikus törekvéseiben a környezet részéről semmiféle támogatásra nem talál, 

sőt erős ösztönzést fog nyerni arra, hogy a magyarsághoz asszimilálódjék”. Ez a 

kissé naivnak tűnő indoklás tulajdonképpen egybevágott az 1910-es évek ma-

gyar oktatás- és kultúrpolitikájával, mely a nemzetiségek határozott, már-már 

erőszakos beolvasztását célozta, és amit legerőteljesebben gr. Apponyi Albert 

képviselt.8  

Darkó felidézte a jegyzőkönyvben a Balkán-kutatások eddigi kezdemé-

nyezéseit a Monarchia keretein belül9, egészen addig, amíg 1914-ben bécsi min-

tára a Magyar Tudományos Akadémia megalakította a saját balkáni bizottságát. 

De maga Darkó is jól tudta, hogy ez az új kezdeményezés egyelőre pusztán 

                                                        
5 A Debreceni M. Kir. Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának 
Jegyzőkönyve (a továbbiakban BTK Jk) 1915/16-os tanév, III. rendes kari ülés (1915. november 
26.) 14. szám és melléklete. 
6 BTK Jk 1915/16-os tanév, IV. rendes kari ülés (1915. december 21.) 26. szám. A további 
idézetek az ugyanehhez a számhoz kapcsolódó 2. számú mellékletből származnak, melyet Darkó a 
balkanológiai bizottság 1915. december 17-én tartott értekezletén terjesztett elő, majd annak 

elfogadása után került a kari tanács elé. HBML VIII.8/b. 1. d. 92/1915-16. és 95/1915-16. 
7 Nem véletlenül, hiszen a világháborút kirobbantó casus belli is a Balkánnak volt köszönhető. 
8 A magyar kormányok nemzetiségpolitikájára lásd még TILKOVSZKY Lóránt: Nemzetiségi politika 
Magyarország a 20. században. Történelmi Kézikönyvtár. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 
9 A Bécsi Császári Tudományos Akadémia balkáni bizottságára (Balkan-Kommission) emlékeztet, 
mely „Schriften der Balkankommission” néven működött akkor, mikor Darkó előállt a maga 
balkanológiai tervezetével. 
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„elemi tudományos szükségletek” kielégítésére alkalmas, és „balkáni szótárak, 

nyelvtanok, leíró és ismertető munkák írására hirdetett pályázatot”. Rámutatott 

továbbá arra, hogy Közép-Európában még nem nyert akkora teret a kelet-európai 

történelem és a szláv filológia tanulmányozása, még Magyarországon a buda-

pesti egyetemen is csak a horvát és az oláh nyelv- és irodalomnak volt külön 

tanszéke, illetve a közép- és újgörög filológiát a 3. klasszika-filológia tanszék 

professzora oktatta10, és Kolozsvárott is csupán az ural-altaji és az oláh nyelvnek 

volt saját tanszéke, míg a török-tatár nyelvet is magántanárok adták elő.11 Fontos 

szerepet kapott Darkó elképzeléseiben, hogy „a debreczeni egyetem balkáni 

tanszékeinek szervezésénél is a magyar állam érdekeit kell főszempontúl tekin-

teni, de viszont ezen főszempont által megszabott irányban teljes mértékben ki 

kell elégíteni a tudományos igényeket is. Az állami érdek azt kívánja, hogy beha-

tóan foglalkozzunk mindazoknak a balkáni népeknek művelődési viszonyaival és 

történetével, melyeknek élete közvetlen és érezhető befolyással volt, illetőleg van 

a magyar nemzet életére”.  

 

Ezen gondolatok mentén Darkó hat új tanszék felállítását terjesztette elő12:  

 

1. Közép- és újgörög filológiai (bizantinológiai) tanszék: Feladata a 

térség tanulmányozása szempontjából legfontosabb Bizánc történel-

mének vizsgálata, mivel a középkor elején Bizánc volt legnagyobb 

hatalmi tényező, mely a Balkán életét alapvetően meghatározta. 

2. Sémi filológiai tanszék: Feladata az arab nyelvű források tanul-

mányozása, illetve az arab kalifátus történetének vizsgálata, mivel 

egyike volt a leghatalmasabb világbirodalmaknak, jelentős tényező 

volt az európai történelemben, és számos állam életére volt hatással.  

3. Kelet-Európa története tanszék: Feladata a Balkán politikai viszo-

nyaira a múltban is jelentős befolyással bíró Oroszország történel-

mének vizsgálata. 

                                                        
10 Darkó is ezen a tanszéken szerezte a doktorátust Pecz Vilmos irányítása alatt. Darkó Jenő 
pályafutásának korai szakaszára az előbbin (4. jegyzet) kívül lásd még SZABÓ Árpád: Darkó Jenő 
emlékezete. Tisza István Tudományos Társaság – Emlékbeszédek I. köt. 4. [Societas Scientiarum 
Debrecinensis de Stephano Tisza Nominata – Orationes ad memoriam sociorum habitate. Tom. I. 

Fasc. 4.] Debrecen, 1941.  
11 Egyike ezeknek az a Prőhle Vilmos, aki később a Debreceni Egyetemre került. Pályafutására 
lásd 14, 17. és 21. jegyzetet. 
12 Ezt Milleker Rezső földrajzprofesszor indítványára kiegészítették egy hetedik tanszékkel, mely 
a Balkán és a Közel-Kelet jelenkori gazdaság- és kereskedelem-földrajzát tárgyalta volna. BTK Jk 
1915/16-os tanév, IV. rendes kari ülés (1915. december 21.) 26. szám. HBML VIII.8/b. 1. d. 
92/1915-16. és 95/1915-16. 
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4. Szláv filológiai tanszék: Feladata a Balkán vizsgálata szempontjából 

kikerülhetetlen szláv nyelvek oktatása. 

5. Török-tatár filológiai tanszék: Feladata a késő középkor és a kora új-

kor tanulmányozásában nagy jelentőségű török, illetve tatár történe-

lem és nyelv vizsgálata és tanítása. 

6. Oláh nyelv- és irodalom tanszék: Feladata a román nyelv oktatása. 

Nem véletlenül, hiszen a románság a Monarchia utolsó éveiben 

Magyarország egyik legjelentősebb nemzetisége volt, politikai súlya 

egyre növekedett. 

 

A balkanológiai program koncepciója valóban alapos volt, hiszen a Balkán 

történetét a bizánci hódoltságtól egészen a jelenkorig végigkísérte, és kiemelt 

szerepet szánt benne a térség megismerése szempontjából nélkülözhetetlen 

nyelvek oktatásának. Éppen ezért Darkó előadói munkáját a bizottság és a kar 

egyhangúan elfogadta. Egyúttal sürgette a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

felé elfogadásra való továbbterjesztését, illetve hogy „addig, míg a tervezet 

egész programmja rendre kivitelre juthat, a legszükségesebb nyelvi ismeretek 

megszerzésére egy oláh-, egy délszláv- és török nyelvi lektori állást szervezni 

méltóztassék”. 

Darkó a programja megfogalmazása után igyekezett ennek országos hírverést 

és támogatást szerezni, és emiatt a sajtóhoz fordult. 1916 elején az országos 

napilapok több rövidebb publicisztikáját közölték, melyben a világháborús 

helyzetre utalva népszerűsítette programját, és próbálta azt alátámasztani. Leg-

jellemzőbb példája ennek az 1916. február 6-án megjelent, „A Balkán és a 

magyar tudomány” című cikke, melyben rámutatott arra, hogy az Osztrák-

Magyar Monarchia háborúja a Balkánért korántsem fog véget érni a majdani, 

vélhetően jelentős területgyarpodással járó békével: a harcot kulturális téren is 

folytatni kell ahhoz, hogy ezek a területek asszimilálódjanak a Monarchiához. 

Ehhez a magyar tudománynak is meg kell ismernie balkáni népek lelkületét és 

kultúráját, és „el kell mélyednünk a balkáni népek nyelvének, vallásának, tör-

ténetének tanulmányozásában, hogy e népek lelki világához egészen közel 

férkőzhessünk s ebben a világban tisztán láthassunk és helyesen ítélhessünk”. A 

továbbiakban a cikke tulajdonképpen rövidített formában megismétli azt, amit a 

magyar Balkán-kutatások szerény múltjáról és akkori jelenéről Darkó a kari 

tanácsnak tett jelentésében megfogalmazott, majd az írása végén kiegészíti azt. 

Ugyanis véleménye szerint „a középiskolai tantervet is hozzá kellene idomítani 

egy kissé balkáni szükségleteink kielégítéséhez. Elsősorban a történelem taní-

tásánál, a hol eddigelé káros egyoldalúsággal Nyugat-Európa történetét dombo-

rították s a Keletét nagyon is háttérbe szorították, szinte azt mondhatni, hogy 
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majdnem egészen mellőzték”. Fontosnak tartotta, hogy a klasszikus nyelvek mel-

lett a szláv nyelveket is oktatassák a közép-, illetve felsőfokú iskolákban. 

Összegzésül kijelenti, „kívánatos, hogy összes tudományos és felsőbbfokú 

tanintézeteink fölvegyék programjukba a balkáni tudományok ápolását és 

terjesztését. Minél nagyobb mértékben teszik ezt, annál biztosabban remélhetjük, 

hogy a magyar nemzet tartósan meg fogja őrizni és még emelni is fogja a háború 

által szerzett befolyását a Balkánon”.13  

Ezeknek megfelelően már 1915 végén Darkó és a kar megtette az első 

lépéseket a Balkán-program megvalósítására. Először a török-tatár lektorátus 

megszervezése kezdődött el, melyre Prőhle Vilmos alkalmazták. Prőhle Vám-

béry Ármin tanítványa volt, tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, és 

1895-ben szerzett bölcsészdoktorátust török-tatár nyelvészetből, perzsa nyelv és 

irodalomból, illetve indogermán összehasonlító nyelvészetből. A kolozsvári 

egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara 1908 januárjában habili-

tálta magántanárrá török-tatár nyelvtudományból.14 1915-ben értesült a Debre-

cenben szerveződő balkanológiai programról, még az 1915/16-os iskolai év 

folyamán leköszönt a kolozsvári magántanári tisztéről, és benyújtotta a 

Debreceni Egyetemre habilitációs kérvényét. A kar Pápay József és Darkó Jenő 

részvételével kéttagú bizottságot küldött ki ennek megvizsgálására, amit az 

előadói jelentéseik alapján elfogadott, és Prőhlét török nyelvi lektornak alkal-

mazták.15  

Azonban a kolozsvári magántanár jelentkezése után nem sokkal Hrvić 

Mustapha, egy végzős joghallgató is beadta pályázatát az állásra, akit 1916 

februárjában képesítettek, és – egy félévre – magántanárként alkalmaztak.16 

Kettejük közül a következő tanév elejére csak Prőhle maradt az egyetemen, 

akinek lektorsága 1916 novemberében és decemberében ismét napirendre került 

a kari tanács ülésein. Ekkor, majd 1917 májusában meghosszabbították a meg-

bízatását. 

A török lektorátus tanszékké szervezésének következő állomása Prőhle nyil-
                                                        
13 DARKÓ Jenő: A Balkán és a magyar tudomány. Budapesti Hírlap, XXXVI. évfolyam 37. szám. 
1916. február 6. Lásd még DARKÓ Jenő: Magyar-bolgár-török testvériség. Budapesti Hírlap, 
XXXVI. évfolyam 120. szám. 1916. április 30. 
14 SINOR Dénes: Emlékezés Prőhle Vilmosra. Magyar Nyelv 1995. Prőhle főbb művei: Rendszeres 
oszmán-török nyelvtan. Pozsony, 1899. A török irodalom története. Egyetemes irodalomtörténet 

IV. Szerk. HEINRICH Gusztáv. Budapest, 1910. A japán nemzeti irodalom kis tükre. Budapest, 
1937. 
15 Felterjesztés a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz Prőhle Vilmos magántanári 
képesítésének megerősítésére: HBML VIII.8/b. 1. d. 279/1915-16. és 289/1915-16. 
16 Hrvić Mustapha alkalmazását lásd BTK Jk 1915/16-os tanév, IV. rendes kari ülés (1916. 
december 21.) 25. szám. BTK Jk 1915/16-os tanév, VI. rendes kari ülés (1916. február 21.) 36. 
szám. 
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vános rendkívüli tanári címe volt, melyet Darkó javasolt a tanácsban. A 

kinevezés azonban a világháborús helyzet miatt sokat váratott magára. Darkó 

Huss Richárd németprofesszor személyében támogatóra talált a balkanológiai 

program és a török tanszék megvalósítására, aki többször sürgette a kari 

tanácsban Prőhle rendkívüli tanári kinevezését. Azonban csak 1918 novem-

berében alakult meg a bizottság a tanszék szervezésének megvizsgálásra és 

lebonyolítására Darkó Jenő, Pápay József és Rugonfalvi Kiss István rész-

vételével. Jelentésük 1919. március 1-re készült el, melynek hatására Prőhlét 

kinevezték, és hivatalosan is megkezdhette munkáját a török nyelv és irodalom 

tanszék.17  

A balkanológiai program történetében jelentős volt az 1918 tavaszán tett 

lépés is, mely Erdős József rektor 818/1917-18. számú leiratára kínálkozott. 

Ebben a vallás- és közoktatási miniszter egy német memorandumra reagálva a 

Balkánt és a Keletet ismertető főiskolai tanfolyamok szervezése tárgyában 

küldött utasítást a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karnak. A kérdés 

megvizsgálására Pápay József dékán elnökletével, Láng Nándor prorektor, 

Milleker Rezső földrajzprofesszor részvételével és Darkó Jenő előadóságával 

bizottság alakult, mely – ugyan Darkó távollétében, de az ő előterjesztésére – a 

következő kari tanácsi ülésre el is készítette a miniszteri leirat véleményezését. 

Ebben sürgették a tárgykörrel foglalkozó szakkönyvtár létesítését, illetve az 

1915-ben elindult balkanológiai program mielőbbi megvalósítását, és javasolták 

egyfajta alapozó képzésként mind az egyetemen, mind a tanárképző intézetben a 

Balkán akkori állapotait ismertető előadások megtartását.18  

A világháború, illetve az azt követő bizonytalan, változó körülmények nagy-

ban lassították a program megvalósulását. Így csak 1920 áprilisában kerülhetett 

sor a horvát-szerb lektori állás meghirdetésére. Darkó ekkor egy kereskedelmi 

iskolai tanár, Tuster Ignác alkalmazására tett javaslatot. Tusternak pályáznia 

                                                        
17 A török tanszék szervezésének és Prőhle Vilmos alkalmazásának, illetve előmenetelének 
állomásait lásd BTK Jk 1915/16-os tanév, III. rendes kari ülés (1915. november 26.) 15. szám. 
BTK Jk 1915/16-os tanév, X. rendes kari ülés (1916. június 2.) 55. szám. BTK Jk 1916/17-es 
tanév, III. rendes kari ülés (1916. november 24.) 20. szám. BTK Jk 1916/17-es tanév, IV. rendes 
kari ülés (1916. december 15.) 33. szám. BTK Jk 1916/17-es tanév, IX. rendes kari ülés (1917. 
május 22.) 70. szám. BTK Jk 1917/18-as tanév, III. rendes kari ülés (1917. november 27-28.) 21. 
szám. BTK Jk 1917/18-as tanév, II. rendes kari ülés (1917. október 30.) 16. szám. BTK Jk 

1917/18-as tanév, VIII. rendes kari ülés (1918. március 22.) 56. szám. BTK Jk 1918/19-es tanév, 
III. rendes kari ülés (1918. november 27.) 20. szám. BTK Jk 1918/19-es tanév, VI. rendes kari ülés 
(1919. március 1.) 38. szám. Darkó indítványa Prőhle nyilvános rendkívüli tanári kinevezésére: 
HBML VIII.8/b. 2. d. 156/1917-18. 
18 A Balkánt és a Keletet ismertető főiskolai tanfolyamok szervezésére lásd BTK Jk 1917/18-as 
tanév, VIII. rendes kari ülés (1918. március 22.) 48. szám. BTK Jk 1917/18-as tanév, IX. rendes 
kari ülés (1918. április 26.) 62. szám. 
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kellett, melyet a kar az 1919/20-as tanév végén bírált el, és 8 igen és 2 nem 

szavazat mellett elfogadott. A megválasztott horvát-szerb lektor nagy 

ambíciókkal kezdte meg egyetemi munkásságát. Az 1922/23-as tanév elején már 

a balkanológiai előadói tisztségre jelentkezett, mely a már említett, a Balkán 

akkori állapotait ismertető főiskolai és egyetemi alapozó előadások megtartását 

jelentette volna. A kar 1922 novemberében tárgyalta Tuster kérvényét, melyet 

végül elutasított, csak a horvát-szerb lektori megbízatását hosszabbította meg, és 

továbbra is heti három órában tartott kezdő és haladó szinten horvát-szerb nyelvi 

gyakorlatokat, illetve nyelvi beszéd- és stílusgyakorlatot.19 

A világháború és Trianon sokkja, a megváltozott politikai és gazdasági 

helyzet kérdésessé tette nemcsak a balkanológiai program, hanem az egész 

egyetem létét is. A bethleni konszolidáció idején Klebelsberg Kuno vallás- és 

közoktatásügyi minisztersége azonban reményt jelentett a fennmaradásra. 

Klebelsberg ugyanis a kultúrfölény-politikával, illetve a kulturális decentra-

lizációra és a vidéki egyetemek jelentőségének növelésére irányuló törekvéseivel 

utat mutatott a felsőoktatásnak is. Már a világháború előtt kiemelt szerepet szánt 

az akkor még csak szerveződő debreceni egyetemnek. Tökéletesen látta a nem-

zetiségekkel kapcsolatos problémákat, hiszen 1907-től a miniszterelnökség 

nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó ügyosztályának vezetője volt. Ezzel egy 

időben a Julián Egylet elnökeként többek között célul tűzte ki a mohamedán 

bosnyák fiatalok, és általában a balkáni ifjúság magyarországi iskoláztatását, 

ugyanis fontosnak tartotta, hogy a Balkánon a monarchia katonai expanziója kul-

turális téren is megmutatkozzon.  

Ekkor gondolhatott először arra, hogy Debrecen tökéletesen alkalmas lenne 

erre a feladatra, „mert a még felállításra váró egyetemet tiszta papiroslapnak 

tekintette, amire majd rá lehet írni a magyarság déli és keleti hivatásával össze-

függő tudományágak legmagasabb fokon való művelésének programmját”. 

1913-ban memorandumot készített „az idegenben élő magyarság gyermekeinek, 

valamint Horvát-Szlavónországokból, Boszniából és Hercegovinából és a bal-

káni államokból való nem magyar ifjak magyarországi iskolázásáról”, és egyben 

ezt szánta a debreceni egyetem első munkaprogramjának. „Nem lenne ránk 

nézve hízelgő, – írja – ha pár horvát és bosnyák fiút csak ösztöndíjjal tudnánk 

főiskoláinkra csalogatni. Kell, hogy az egyetemeinken kifejlődő tudományos 
                                                        
19 A horvát-szerb lektorátus szervezésének és Tuster Ignác alkalmazásának, illetve előmenetelének 
állomásait lásd BTK Jk 1919/20-as tanév, VIII. rendes kari ülés (1920. április 10.) 45. szám. BTK 
Jk 1919/20-as tanév, XII. rendes kari ülés (1920. június 7.) 72. szám. BTK Jk 1922/23-as tanév, II. 
rendes kari ülés (1918. szeptember 23.) 10. szám. BTK Jk 1922/23-as tanév, IV. rendes kari ülés 
(1922. november 21.) 23. szám. Tuster óráira lásd pl. A debreceni Magyar Királyi Tisza István 
Tudományegyetem tanrendje az 1925/26. tanév II. félévére (a továbbiakban Tanrend…) Debrecen, 
1925. 19.  
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munka vonzza hozzánk a magyar birodalom hatalmi körén kívül eső balkáni 

nemzetek fiatalságát is”. Ebből következően Klebelsberg eszmevilágának egyik 

fontos elemévé vált, hogy „igazi történeti hivatásunk, melynek teljesítése révén 

az emberiség értékei közé emelkedhetünk, a közvetítés kelet és nyugat között”. 

Tehát a végső konklúzió a debreceni egyetem általa meghatározott első munka-

tervében: „Vonjuk le ennek a földrajzi helyzettől diktált hivatásnak következ-

ményeit egyetempolitikai téren is. Szervezzük meg úgy a debreceni egyetemet, 

hogy ott a tudományos munka tervszerűen ezt a célt is szolgálja. Szervezzük meg 

mindazokat a tanszékeket is, amelyek a balkáni részeket érdeklő sajátos keleti 

szakokat képviselik”. A klebelsbergi koncepció a török filológiai és történelmi, 

bizantinológiai és szlavisztikai tanszékek felállításával számolt a debreceni 

egyetemen, mely „rokonszakok olyan kulturális környezetet teremtenének, 

amelyhez fogható nem lenne Európában”. Ugyanakkor Klebelsberg tisztában 

volt azzal, hogy nagyon sok idő és pénz kell a megfelelő képzettségű tanári 

gárda megteremtéséhez, a segéd- és forrásanyagok biztosításához és a diákok 

ösztöndíjakkal való idecsábításához, így a megvalósítás kapcsán ő is 

évtizedekben gondolkodott. Világosan látható, hogy Darkó szerteágazó és alapos 

balkanológiai programja minden ponton egybevág Klebelsbergnek a debreceni 

egyetemről alkotott elképzeléseivel. Éppen ezért fogadhatta nagy várakozás 

Debrecenben a kultuszminiszter kinevezését.20 

Ezzel szemben 1923 márciusában hirtelen nagy veszteség érte a lassan, de 

biztosan alakuló balkanológiai programot: Klebelsberg kultuszminiszter 

96.608/1923. számú leirata Prőhle Vilmost a budapesti Pázmány Péter Tudo-

mányegyetemen alakuló Kelet-Ázsiai Nyelvek és Irodalmak Tanszékhez 

helyezte át. A döntés két szempontból is érthetetlen: egyrészt azért, mert 

korábban maga Klebelsberg is kiemelt szerepet szánt a debreceni egyetemen a 

török történelem és filológia tanulmányozásának, másrészt pedig azért, mert 

ellentmond a felsőoktatási politikájának egyik leglényegesebb elemével, a 

kulturális decentralizációval is.21 
                                                        
20 HUSZTI József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 
1942. 54, 181-185. A Klebelsberg-féle egyetemi politikához lásd még LADÁNYI Andor: 
Klebelsberg felsőoktatási politikája. Argumentum, Budapest, 2001. 
21 Prőhle áthelyezésének oka az lehetett, hogy a török-tatár nyelv mellett a japán, illetve a kínai 
filológia hazai tanulmányozásának is úttörője volt, és Debrecenben is kezdeményezte a japán 

tanszék felállítását. A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerveződő új Kelet-Ázsiai 
Nyelvek és Irodalmak Tanszék éppen ezen nyelvek oktatását tűzte ki célul. Prőhle egyébként 
filológiai munkássága mellett vezető szerepet vállalt a Horthy-korszak elején szerveződő 
szélsőjobboldali, értelmiségi társaságokban (Etelközi Szövetség, Ébredő Magyarok Egyesülete) is, 
sőt, 1920-tól 1922-ig a debreceni II. választókerület nemzetgyűlési képviselője, emellett a turanista 
eszme híve volt. Prőhle az Ébredő Magyarok Egyesületében és az Etelközi Szövetségben lásd 
LADÁNYI Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919-1921). Értekezések a 
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Természetesen Darkó és a kar felháborodottan, de eredménytelenül tiltakozott. 

Prőhle talán már sejthetett valamit, mivel 1921/22-es tanév végén csak 

megkésve, a kar többszöri felszólítására hirdetett a következő félévre előadást. 

1923 novemberében búcsúzott el végleg az egyetemtől, mely Darkó közre-

működésével 1923 áprilisában megpróbálta újra megszervezni a török lektorátus, 

ez a kezdeményezés azonban sikertelen maradt, így a karnak végül gondos-

kodnia kellett Prőhle óráinak törléséről.22 

Prőhle távozásával Tuster, látva a kar és Darkó ragaszkodását a Balkán-

programhoz, ismét kísérletet tett a balkanológiai szakelőadóság elnyerésére, 

ezúttal a balkáni népek demográfiájáról nyújtotta be pályázatát, melyet a tanács 

ismét elutasított.23 

Darkó ezek mellett a balkanológiai programjának egy másik alapvető fontos-

ságú részét, a bizantinológiai tanszéket is próbálta megszervezni. Korábban, a 

világháború éveiben már voltak olyan órák az egyetemen, melyek a bizánci 

történelemmel is kapcsolatban álltak. Ekkor Rugonfalvi Kiss Istvánt, aki a 

magyar történelmet adta elő, kötelező frontszolgálatra hívták be, és helyette-

sítését a kar Darkó Jenőre bízta. Darkó, aki ekkor az I. klasszika-filológia (gö-

rög) tanszék vezetője volt, a tanszabadság elvében saját érdeklődési területével 

kapcsolatos előadást tartott „A magyar történelem görög kútfői” címmel.24  

1923-ban jelentkezett a megfelelő személy a bizánci történelem előadására is. 

Ekkor Fehér Géza középiskolai tanár „A magyar történet görög kútfőinek philo-

logiai feldolgozása” címmel magántanári habilitáció iránt való kérvényt nyújtott 

be a karhoz. Fehér 1913-ban szerzett bölcsészdoktori oklevelet a budapesti egye-

temen, majd középiskolai tanár lett. 1922-től rendszeresen utazott Bulgáriába, 

ahol régészeti ásatásokon vett részt. A magyar őstörténet kutatásai során a 

bolgár-magyar, török-magyar kapcsolatokkal kezdett foglalkozni, és ennek 

kapcsán ismerte meg Darkó Jenőt.25  

A kari tanács a görög-bizánci filológiával foglalkozó Darkót és magyar 

                                                                                                                                         
történeti tudományok köréből 88. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 17.  
22 A török tanszék és Prőhle áthelyezésének állomásait lásd BTK Jk 1922/23-as tanév, XI. rendes 
kari ülés (1923. március 26.) 73. szám. BTK Jk 1921/22-es tanév, XIV. rendkívüli kari ülés (1922. 
június 19.) 76. szám. BTK Jk 1923/24-es tanév, V. rendes kari ülés (1923. november 20.) 24/i 
szám. BTK Jk 1923/24-es tanév, XI. rendes kari ülés (1924. április 2.) 85. szám. HBML VIII.8/b. 
6. d. 70/1923-24., 71/1923-24., 110/1923-24. és 131/1923-24. 
23 Tuster újabb pályázatát és elutasítását lásd BTK Jk 1923/24-es tanév, VII. rendes kari ülés 
(1923. december 14.) 48. szám, ill. BTK Jk 1923/24-es tanév, VIII. rendes kari ülés (1924. január 
26.) 55. szám. 
24 BTK Jk 1914/15-ös tanév, II. rendes kari ülés (1914. november 4.) 12. szám. BTK Jk 1914/15-
ös tanév, V. rendes kari ülés (1915. január 23.) 35. szám. BTK Jk 1915/16-os tanév, I. rendes kari 
ülés (1914. szeptember 29.) 6. szám. 
25 MORAVCSIK Gyula: Fehér Géza. Antik Tanulmányok II. (1955) 4. füzet, 262.  
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történelem professzorát, Rugonfalvi Kiss Istvánt jelölte ki habilitációjának 

bírálójául. Egy évvel később, 1924 szeptemberében Fehér Géza megkapta 

magántanári képesítését, melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter is 

megerősített.26  

Ugyanakkor kérdéses volt, hogy Fehér melyik tanszékhez kerüljön, hisz a 

magyar történelem épp annyira érintett volt a habilitációjának témájában, mint a 

görög filológia. Bírálói is az egyik, illetve a másik tanszék professzorai voltak, 

ami jelzi, hogy a kar sem tudott egyértelműen állást foglalni a kérdésben. Végül 

minden bizonnyal Darkó nyomására Fehér a klasszika-filológiához került, és 

debreceni pályafutása során végig ezen a tanszéken is maradt. Órái főként a 

bizánci szerzők magyar vonatkozású ismereteire, a bizánci-magyar és a bolgár-

magyar kapcsolatokra koncentrálódtak, de csak a tanévek második félévében 

hirdetett stúdiumokat, mivel az első félévéket, kutatási célból, általában Szófiá-

ban töltötte.27  

1933 áprilisában Darkó már a nyilvános rendkívüli tanári kinevezésére tett 

javaslatot a kari tanácsnál, mely egy hónappal később meg is adta a kinevezést.28 

Fehér Géza karrierje lassan, de biztosan emelkedett felfelé. A honfoglalás korá-

ban Magyarország területén élt szlávok régészeti hagyatékának meghatározása, 

összegyűjtése és történeti értékelése, illetve a bolgár-magyar történelmi kap-

csolatok bizánci források alapján történő vizsgálata terén végzett úttörő és 

alapvető munkájáért 1939-ben a Bolgár Tudományos Akadémia tagjai közé 

választotta.29 Ennek ellenére a bizantinológiai tanszék megszervezését ekkor 

                                                        
26 BTK Jk 1922/23-as tanév, XIII. rendes kari ülés (1923. május 29.) 91. szám. BTK Jk 1924/25-ös 
tanév, I. rendkívüli kari ülés (1924. szeptember 6.) 2. szám.  
27 Bizánci szerzők munkáiról szóló órák pl. 1925/26-os tanév II. félév „Konstantinos 
Porphyrogennetos – De administrando imperio” [Tanrend… 1925/26. II. félév. Db. 1926. 15.]; 

1930/31-es tanév II. félév „Bölcs Leó császár Taktikájának a magyarokra vonatkozó adatai” 
[Tanrend… 1930/31. II. félév. Db. 1931. 15.]; 1932/33-as tanév II. félév „Konstantinos 
Porphyrogennetos munkáinak magyar vonatkozású adatai” [Tanrend… 1932/33. II. félév. Db. 
1933. 18.]. A bolgár-magyar kapcsolatokról szóló órák pl. 1936/37-es tanév II. félév „A bolgár-
magyar kapcsolatok bizánci forrásai” [Tanrend… 1936/37. II. félév. Db. 1937. 19.]; 1938/39-es 
tanév II. félév „Bolgár-magyar őstörténeti kapcsolatok” [Tanrend… 1938/39. II. félév. Db. 1939. 
22.]; 1939/40-es tanév II. félév „A honfoglaló magyarok és a bolgárok műveltségére vonatkozó 
források” [Tanrend… 1939/40. II. félév. Db. 1940. 18.] Fehér Géza az 1939/40-es tanévre is kérte 
óráinak elhalasztását, mivel Bulgáriában a honfoglaló magyarok és bolgárok műveltségére és 

ennek a szláv világra gyakorolt hatására vonatkozó anyagot talált. Ennek továbbfejlesztésére és 
kis-ázsiai, illetve perzsiai tanulmányútjaira elnyerte a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
támogatását is. BTK Jk 1938/39-es tanév, IX. rendes kari ülés (1939. április 18.) 135. szám. 
28 BTK Jk 1932/33-as tanév, XIV. rendes kari ülés (1933. április 27.) 124. szám. BTK Jk 1932/33-
as tanév, XVI. rendes kari ülés (1933. május 27.) 133/m szám. 
29 Fehér Géza főbb művei Bulgarisch-ungarische Beziehungen in den V-XI. Jahrhunderten. 
Budapest, 1921. A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik. Budapest, 



 
 
 

Kerepeszki Róbert 

 

 
 
 

240 

sem vették tervbe, mivel a kar nem rendelkezett a megfelelő anyagi háttérrel.  

Éppen pénzügyi okok miatt 1925-ben az egyetlen megmaradt eredmény, a 

horvát-szerb lektorság is veszélybe került, ugyanis az 1925/26-os tanév 

költségvetéséből törölték az állást. Klebelsberg a 81.951/1925. IV. számú 

miniszteri leiratával a kar a horvát-szerb lektorság visszaállítására vonatkozó 

kérvényét még elutasította, azonban 1926 elején, a kar és Darkó szorgalmazására 

végül a 7.333/1926. IV. számú rendeletével végül visszaiktatta az egyetemi 

költségvetésbe az állást.30  

Darkó épp a balkanológiai program és a horvát-szerb lektorság védelmében 

1925 decemberében ismét szorgalmazta a tervezet hatékonyabb beindítását. Ek-

kor már részletesebb indoklással állt elő: „Ennek az állásnak a megszüntetése, 

vagyis karunkon a balkanológiai tanulmányok utolsó, még fennálló őrhelyének 

bezárása azt jelentené, hogy karunk teljesen feladja az évekkel ezelőtt kifejtett s 

annak idején a felettes hatóság által is méltányolt balkanológiai programmját. 

Pedig az azóta bekövetkezett történelmi események és eltolódások még 

erősebben arra utalnak bennünket, hogy behatóan foglalkozzunk a bennünket 

környező s hazánk területére benyomult balkáni népek nyelvével és történetével. 

Nemcsak gazdasági, hanem szellemi téren is fel kell készülnünk a létért való 

küzdelemben a balkániakkal várandó harcra”. Tény, hogy Trianon után a 

megváltozott körülmények módosították többek között a kultúr-, illetve 

oktatáspolitikai törekvéseket, és ez kihatott a balkanológiai programra is. A 

koncepcióját Darkó megtartotta, csak a célja változott. Indoklása, noha néhol 

már-már szélsőségesen nacionalista hangvételű, több ponton egybevág a 

Klebelsberg-féle oktatáspolitikával, a kultúrfölény biztosításával, azonban a 

folytatásban Darkó némiképp ellentmond neki, és kiegészíti azt: „Nemcsak 

Nyugat felé kell küldeni tehetséges ifjakat, hanem a Kelet felé is, főleg a hazánk 

területének kétharmad részét megszállva tartó balkáni népek közé, hogy ifjaink 

közéjük menve s ott esetleg le is telepedve a balkániak nyelvének s egész lelki 

alkatának alapos ismeretével eredményesen dolgozhassanak a magyar nemzeti 

érdekek védelmében s sikeresen mozdíthassák elő azt az ellenpropagandát, 

melyet nekünk a balkániaknak világszerte nagy következetességgel folytatott 

ellenünk irányuló propagandájával szemben minél előbb megindítani el nem 

hanyagolható érdekünk. Ehhez a munkához a kezdő lépéseket egyetemünknek 

kell megtennie az által, hogy a balkáni népek nyelvét és történetét ismertető 

előadásokkal az ifjúság figyelmét és érdeklődését erre a munkára felhívják s őket 

erre a missióra mintegy előkészítik”.31 Pénzügyi nehézségek miatt azonban 

                                                                                                                                         
1931. Magyarok és bolgárok. Budapest, 1942. 
30 HBML VIII.8/b. 8. d. 135/1925-26. és 321/1925-26. 
31 Darkó tiltakozásait lásd BTK Jk 1925/26-os tanév, II. rendes kari ülés (1925. szeptember 29.) 
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horvát-szerb lektorság 1931-ig szünetelt. 

Még 1925 márciusában Darkó a sajtó segítségével a közvélemény figyelmét 

is próbálta a balkáni tudományszakok fontosságára felhívni. Erre részben az 

szolgáltatott alapot, hogy a két világháború közötti időszakban indultak el azok a 

törekvések az ún. utódállamokban, melyek a tudományt a politika szolgálatába 

állítva igyekezték a világháborút lezáró békeszerződések jogosságát alátámasz-

tani. Ekkor kapott szélesebb megjelenést például a dáko-román kontinuitás el-

mélete, illetve az ehhez hasonló trákoromanizmus is. Darkó az elsők között 

cáfolta ezeket, ezzel vált ő e hipotézisek egyik legnagyobb tudományos bírá-

lójává.32 Azt vallotta, az országnak kulturális téren is harcolnia kell a revízióért, 

és ehhez elengedhetetlen, hogy ezeket az elméleteket a magyar tudomány 

pontról pontra megcáfolja. Véleménye szerint az 1920-as években Magyar-

országon ismét, és minden eddiginél erőteljesebben előtérbe kell kerülnie a 

Balkán-kutatás fontosságának. Ez azonban a „magyar tudományos élet prog-

ramjában kezdettől fogva elég mostoha gyermekként szerepelt s csak a világ-

háború első éveiben keltett nálunk nagyobb érdeklődést, mikor seregeink győzel-

mesen vonultak be a Balkán belsejébe. De mintha azóta, mióta seregeinket 

vissza kellett vonnunk a Balkánról, s az utánuk nyomuló balkáni csapatok or-

szágunk kétharmad részét megszállották, az a meggyőződés lett volna úrrá 

közvéleményünkön, hogy nekünk nem érdemes többé foglalkozni a Balkánnal. A 

háború elején létesített balkáni érdekű tudományos kutatásaink – igaz, anyagi és 

egyéb lehetőségek híján is – jórészt abbamaradtak s bizonyos elkedvetlenedést 

és elfordulást vehetünk észre tudományos köreinkben, mely kényszerítő ok nélkül 

is egyik-másik balkáni érdekű tudományos intézményünk szándékos leépítésében 

nyilvánul meg. Végzetes tévedés! A Balkán ránk nézve ma még nagyobb fontos-

sággal bír, mint bármikor azelőtt.”33 Darkó ezekkel a kari tanácsban és a sajtó-

ban megfogalmazott gondolataival az 1915-ben életre hívott balkanológiai kon-

cepcióját immár a revízió és a klebelsbergi kultúrpolitika szolgálatába állította. 

Éppen ezért 1926 októberében szorgalmazta a programja felújítását egy 

általános Balkán-tanszék felállításával, mondván, hogy a kart a török tanszék és 

horvát-szerb lektorság elvesztésével olyan „súlyos megrövidülés érte, melynek 

reparálása, ha nem is éppen a török, hanem egy más Balkán-tanszék szervezése 

által úgyis kívánatos és szükséges”. Indítványát a kari tanács felterjesztette az 

egyetem vezetőségéhez, azonban az újabb tanszék megszervezésére végül nem 

                                                                                                                                         
15. szám. BTK Jk 1925/26-os tanév, V. rendes kari ülés (1925. december 18.) 59. szám. 
32 Vö. DARKÓ Jenő: Román terjeszkedési törekvések a történelem mezején. Budapesti Szemle 
1935/237. 181-200. 
33 SICULUS: Trákorománizmus. Budapesti Hírlap XLV. évfolyam 49. szám. 1925. március 1. A 
„Siculus” név Darkó Jenő álneve volt. 
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került sor.34  

1929-ben már egy hosszabb memorandummal fordult a kari és az egyetemi 

tanácshoz. Darkó ebben belátta, hogy a Balkán-program megvalósítása többek 

között a pénzügyi helyzet miatt évtizedeket vehet igénybe, ezért előbb egy olyan 

intézet megalakítását sürgette, mely „egyelőre csak a legszükségesebb alapveté-

sekről s a legaktuálisabb feladatok megoldásáról gondoskodik, s a teljes balka-

nológiai program megvalósulását a szükségszerű fejlődés természetes folyama-

tától várja”. Ezek után rámutatott az aktuálpolitikai helyzetre, melynek összeg-

zésében a Balkán-intézet célját is meghatározva így fogalmazott: „Szükséges a 

Délkeleteurópa területén végbement érintkezéseket és keveredéseket népek és 

kultúrák között a legpontosabban felderíteni, a letelepülések és vándorlások 

rendjét megállapítani”. Emellett az új intézet fő céljául az ilyen irányú kutatások 

nemzetközi publikálását tűzte ki célul, hogy ezekről „a külföld azonnal és első 

kézből tudomást szerezhessen”. Célszerűnek tartotta, hogy ha a kar előadásokat 

hirdet a Balkán történetéről és újjászervezi a nyelvi lektorátusokat.35 

Ezek után is fáradhatatlanul dolgozott programja megvalósításán. 1931-ben 

sikerült elérnie a horvát-szerb lektorátus újbóli felállítását és Tuster ismételt 

kinevezését36, majd lektorságának meghosszabbítását, illetve az Alföldi András 

Budapestre kerülése miatt az ókori történelmi tanszék betöltésére alakult bizott-

ság ülésén felvetette, hogy a tanszék foglalkozzon bizánci történelemmel is.37 

Ennek ellenére a pénzügyi akadályok tulajdonképpen kezdettől fogva végig-

kísérték, és folyamatosan hátráltatták a balkanológiai program megvalósítását. 

Ezek a nehézségek nemcsak a Trianon utáni súlyos gazdasági helyzetből adód-

tak, hanem egyrészt abból is, hogy az egyetemtől, Debrecen városától és a 

kultusztárcától nagy összegeket emésztettek fel az egyetem központi épületének 

építési munkálatai, másrészt pedig abból, hogy a világgazdasági válság éveiben 

Karafiáth Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter drasztikusan csökkentette az 

egyetemek költségvetését.38 

                                                        
34 HBML VIII.1/b. 21. d. 301/1926-27. etsz. 
35 BTK Jk 1929/30-as tanév, IV. rendes kari ülés (1929. október 21.) 31. szám és melléklete. 
HBML VIII.1/b. 31. d. 683/1929-30. etsz. Darkó egyébként az 1930-as években több ilyen 
idegennyelvű publikációt adott közre. Egyik ilyet éppen akkor, mikor a római Academia degli 
Arcadi 1936-ban tagjául választotta. Székfoglaló előadása a Népességi mozgalmak Erdélyben és 
környékén a középkorban. SZABÓ Árpád, i. m. 1941. 9.  
36 BTK Jk 1930/31-es tanév, XIII. rendes kari ülés (1931. június 3.) 130. szám, ill. BTK Jk 
1931/32-es tanév, III. rendes kari ülés (1931. október 2.) 14/i szám. 
37 BTK Jk 1930/31-es tanév, XII. rendes kari ülés (1931. április 30.) 98/a szám. Alföldi András 
rövid debreceni pályafutásához: FORISEK Péter: Alföldi András a debreceni egyetemen (1923-
1930). Debreceni Szemle 2005/2, 231-238. 
38 MANN Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között. Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1997. 76-77.  
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Így csak a gazdasági válság és az egyetemi építkezések befejezése után, az 

1930-as években, Gömbös Gyula miniszterelnökségének második felétől került 

sor újabb nyelvi lektorátusok megszervezésére. Gömbös nevét azért kell külön 

kiemelni, mivel már az 1920-as évek végén, Klebelsberg Collegium Hungaricu-

mokról szóló törvényjavaslatának országgyűlési vitájakor javasolta, hogy a 

kultuszminiszter egészítse ki a koncepciót keleten, illetve a balkáni államokban 

hasonló intézmények felállításával. Ahogy Gömbös fogalmaz, „nekünk maga-

sabb szempontból feladatunk és hivatásunk az, hogy a nyugati kultúrának ezer 

éven keresztül leszűrt tanulságait közvetítsük Kelet felé, a Balkán felé”. Hivat-

kozott arra, hogy „amikor nyelveket tanulunk, tanulunk angolul, franciául, de 

például szerbül, bolgárul, törökül nem tanulunk, annak ellenére, hogy közülünk 

nagyon sokaknak, de különösen a gazdasági élet faktorainak gravitációs vonala 

elsősorban oda irányul, ahol ezek a népek laknak”. Jól látta, hogy a klebelsbergi 

kultúrpolitika révén kinevelt nagyszámú magyar értelmiségnek Magyarország 

nem képes munkalehetőséget biztosítani, így annak politikai okokból is a helyét 

a balkáni államokban látta.39  

Gömbös kezdeményezése nem volt előzménytelen. 1917 januárjától egészen 

az I. világháború végéig működött Törökországban a Konstantinápolyi Magyar 

Tudományos Intézet, melynek feladata a bizánci-magyar, török-magyar kapcso-

latok történetének vizsgálata, régészet, Bizánc és az iszlám történetének tanul-

mányozása, illetve összehasonlító nyelvészet volt. Ennek az intézetnek többek 

között tagja volt a már említett Fehér Géza is, sőt egy akadémiai kézirattári levél 

tanúsága szerint a budapesti egyetemen magyar történelmet oktató és a történet-

írói berkekben nagy tekintélynek örvendő akadémikus, Angyal Dávid az akkor 

még csak szerveződő Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézetbe ajánlotta 

Darkó Jenőt is.40 

Az ún. utódállamokba ösztöndíjasok kiküldésére azonban pénzügyi és főként 

külpolitikai okokból nem került sor. Később Gömbös miniszterelnökként is 

többször hangoztatta, hogy Magyarország történelmi szerepe a közvetítés Kelet-
                                                        
39 Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplója. I. köt. 
Athaeneum, Budapest, 1927. 410-412. (1927. március 10.) vö. 31. jegyzet – Darkó a debreceni 
balkanológiai program új céljáról. 
40 Darkó Jenő levele Angyal Dávidnak, 1915. január 4. MTAKK MS 801/30. A Konstantinápolyi 
Magyar Tudományos Intézetről lásd HUSZTI József, i.m. 1942. 153. A Collegium Hungari-

cumokról LADÁNYI Andor, i.m. 2001. 132-141. Stier Miklós: „Kultúrdiplomácia”, külföldi magyar 
intézetek. In: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. A Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány Füzetei 1. 
sz. Szerk. KLEBELSBERG Éva. Budapest, 1994. A törvénybe (1927. évi XIII. tc. A külföldi magyar 
intézetekről és a magas műveltség céljait szolgáló ösztöndíjakról) végül nem foglalták bele 
Gömbös javaslatát a Collegium Hungaricumok balkáni és keleti országokba való telepítéséről. A 
törvényt lásd Magyar Törvénytár. Szerk. TÉRFY Gyula. Az 1927. évi törvénycikkek. Franklin, 
Budapest, 1928. 
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Európa, a Balkán, illetve a nyugat között. Ez újabb lendületet adhatott a már 

talán erejét vesztett debreceni balkanológiai programnak. 

Éppen erre az időszakra esik a bolgár kormány és követség kezdeményezése, 

hogy bolgár diákokat, ösztöndíjasokat irányítsanak Debrecenbe. 1933 áprilisá-

ban fel is állt egy bizottság Pap Károly dékán, Milleker Rezső, Csűry Bálint, 

Rugonfalvi Kiss István és Fehér Géza részvételével, mely az ügyben 

tárgyalásokat kezdett a bolgár követséggel. A kezdeményezés azonban szeren-

csétlen fordulatot vett egy Debrecenben tanuló, bolgár származású végzős egye-

temi hallgató, Boiklieff Dimo ügyetlen beavatkozása miatt. Boiklieff Dimo fel-

kereste a bolgár követséget, és ott úgy állította be, hogy a debreceni egyetemen 

felállították a bolgár lektorátust, és a kar őt már fel is kérte az állás betöltésére. 

Amikor a fent említett bizottság megkezdte a tárgyalásait a bolgár követséggel, 

kitudódott Boiklieff Dimo közbeavatkozása, és kisebb botrány kerekedett belőle. 

Végül a kezdeményezés nem esett kútba, az egyeztetések a bolgár követ 

javaslata szerint azokkal az eredményekkel zárultak, hogy tervbe vették egy 

„bolgár-ház” felépítését Debrecenben, és a bizottság közvetítő szerepet vállalt 

abban, hogy a magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium kedvezményeket 

nyújtson a bolgár diákoknak. Emellett megállapodtak abban, hogy a bolgár 

állam a maga költségén küld lektort az egyetem számára. Ezek végül a gazdasági 

válság kellős közepén nem valósultak meg.41 

Boiklieff Dimo ügyetlen beavatkozása miatt a bolgár lektorság 

megszervezése egy rövid időre le is került a napirendről, és a gazdasági vál-

ságból való kilábalás után előbb a román (oláh) lektorátus megszervezése történt 

meg. Az oláh lektorság felállítását Darkó balkanológiai programja után először 

Láng Nándor, az II. klasszika-filológia (latin) tanszék vezetője kezdeményezte 

dékáni évében, 1915 végén.42 A világháború miatt azonban ekkor még nem 

történt meg az állás betöltése. Ez csak 1936 áprilisában következett be, amikor 

Rugonfalvi Kiss István történelemprofesszor javaslatára Fazakas József erdélyi 

származású középiskolai tanárt alkalmazták oláh lektornak. Kinevezését a 

kultuszminiszter 16.395/1936. IV. számú leirata hagyta jóvá.43 Fazakas ezek 

után heti három órában adott elő román nyelvet kezdőknek és haladóknak. 1937 

októberében azonban váratlanul lemondott az állásáról, helyettesítését a kar 

                                                        
41 BTK Jk 1932/33-as tanév, XIV. rendes kari ülés (1933. április 27.) 104/h szám. HBML VIII.8/b. 

16. d. 224/1932-33. és 237/1932-33., ill. HBML VIII.8/b. 17. d. 423/1932-33. Boiklieff Dimo 
ugyanebben a tanévben tette le doktori szigorlatát, és kapta meg a doktori oklevelét. HBML 
VIII.8/b. 18. d. 763/1932-33. és 824/1932-33.  
BTK Jk 1933/34-es tanév, V. rendes kari ülés (1933. november 24.) 36/e szám és melléklete, 
melyben a bizottság a bolgár követséggel folytatott tárgyalásairól számol be. 
42 BTK Jk 1915/16-os tanév, IV. rendes kari ülés (1915. december 21.) 24. szám. 
43 HBML VIII.8/b. 23. d. 418/1935-36. 
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Hankiss János franciaprofesszorra bízta, az utódja megtalálását pedig Darkó 

Jenőre. Darkó a következő kari tanácsi ülésen javaslatot tett Mata János alkalma-

zására, aki korábban a debreceni egyetem hallgatója volt, és 1931-ben szerzett 

francia-filozófia szakos bölcsészoklevelet. Ő is Erdélyben született, költő, 

grafikus és újságíró volt. Debrecenbe kerülése és az egyetem elvégzése után egy 

ideig a Debreceni Független Újság munkatársaként, illetve a városi levéltár tiszt-

viselőjeként dolgozott.44  

Az új jelölt alkalmasságát az állás betöltésére Huss Richárd németprofesszor 

vizsgálta meg. Az egyetemi tanrendek tanúsága szerint azonban Mata csak az 

1939/40-es tanév II. félévétől dolgozott román nyelvi lektorként. Ő a kezdőknek 

továbbra is heti három, a haladóknak viszont már csak heti két órában adott 

nyelvtani gyakorlatokat, de elődjével ellentétben tartott szövegolvasó órákat is.45 

Mata sorsa a II. világháború végén tragikus véget ért: 1944 októberében egy 

bombatámadás áldozata lett. 

A román lektorátus megszervezése után ismét előtérbe került a bolgár lektor-

ság kérdése. Erre előbb 1935 októberében egy orosz emigráns bölcsészhallgató, 

Popoff Mihály jelentkezett. A kari tanács azonban, főleg Szabó Dezsőnek, az 

egyetemes történelem professzorának és Darkó Jenő nagy ellenlábasának tilta-

kozására „újabb lektori állás szervezését egyelőre szükségesnek nem tartotta, 

ezért az ügyet napirendről levette”. 1936 januárjában a már említett Boiklieff 

Dimo tett ismét kísérletet az állás megszerzésére. Benyújtotta a pályázatát a 

karhoz, melyet Darkó előadóságával, Csűry Bálint és Hankiss János részvéte-

lével alakult bizottság vizsgálta meg. Azonban hiába nyilatkoztak pozitívan 

Boiklieff Dimo pályázatáról, a kar elutasította azt azzal az indoklással, hogy a 

jelölt nem rendelkezik bizonyos igazoló iratokkal. Darkó később a kérdés újra-

tárgyalását kérte a tanácstól, mivel a bolgár követség megküldte Boiklieff 

                                                        
44 SZÍJ Rezső: Mata János. In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve [Annales Musei Debreceniensis 
de Frederico Déri nominati] LXV. (1986) 405-481.  
45 A román (oláh) lektorság történetére, Fazakas József kinevezésére, lemondására és Mata János 
alkalmazására lásd BTK Jk 1935/36-os tanév, XIII. rendes kari ülés (1936. április 29.) 125. szám. 
BTK Jk 1937/38-as tanév, III. rendkívüli kari ülés (1937. október 19.) 30. szám. BTK Jk 1937/38-
as tanév, IV. rendes kari ülés (1937. november 3.) 37/d szám. Fazakas József román lektor órái pl. 
„Román nyelv kezdőknek” – heti három óra [Tanrend… 1936/37. II. félév. Db. 1937. 28., 
Tanrend… 1937/38. I. félév. Db. 1937. 28.]; „Román nyelv haladóknak” – heti három óra 

[Tanrend… 1936/37. II. félév. Db. 1937. 28., Tanrend… 1937/38. I. félév. Db. 1937. 28.]. Mata 
János román rektor órái pl. „Román nyelv kezdőknek” – heti három óra [Tanrend… 1939/40. II. 
félév. Db. 1940. 26., Tanrend… 1940/41. II. félév. Db. 1941.]; „Román nyelv haladóknak” – heti 
két óra [Tanrend… 1939/40. II. félév. Db. 1940. 26., Tanrend… 1940/41. II. félév. Db. 1941. 26.]; 
szövegolvasó órák pl. „Eminescu filozófiai költeményeinek olvasása és tárgyalása” [Tanrend… 
1939/40. II. félév. Db. 1940. 26.], „Calinescu: Viata lui Mihail Eminescu c. művének olvasása” 
[Tanrend… 1943/44. II. félév. Db. 1944. 28.] 
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Dimóról szóló hiányolt, felvilágosító iratokat. Szabó Dezső azonban az újra-

tárgyalásnak semmi szükségét nem látta, mivel véleménye szerint a kérdésben 

egyszer már született állásfoglalás és végleges döntés. A kari tanács éles vita 

után szavazásra bocsátotta Boiklieff Dimo alkalmazásának kérdését, melyet 6-6 

arányban ismét elutasított.46 

Darkó, miután Boiklieff Dimo alkalmazását nem sikerült elérnie, újra 

felkarolta az orosz emigráns, Popoff Mihály ügyét. Popoff az 1928-as Magyar-

országra kerülése előtt Oroszországban tanult teológiát 4 féléven keresztül, 

azonban ennek beszámítását Szabó Dezső nem támogatta, és Darkó ezt csak 

újabb hosszas vita után tudta elérni 1937 szeptemberében. Egyébként Popoff 

egész pályafutásán érezhető volt Darkó hatása. A klasszika-filológus professzor 

javaslatára a kar 1938 januárjában alkalmazta Popoffot bolgár-orosz lektornak, a 

kinevezését a kultuszminiszter 19.524/1938. IV. számú leirata hagyta jóvá,47 de 

csak egy évvel később került sor a szigorlatára. Ennek tárgycsoportosítása is 

speciálisan alakult, ugyanis Popoff fő tárgyul a filozófiát, melléktárgyaként 

pedig esztétikát és magyar történelmet választotta. Mivel az épp érvényben lévő 

szabályzat szerint nem volt ilyen tárgycsoportosítás, ezért a szigorlatához a kari 

tanács különengedélye kellett. Popoff 1939 januárjában megkapta a magyar 

állampolgárságot, és ezután áprilisban, majd szeptemberben tiszteletdíjának 

megemelésével a kari tanács meghosszabbította lektori megbízatását. Ekkor már 

másodszor Darkó Jenő volt a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar 

dékánja, és ebben a minőségben a gyakorlattól eltérően és kissé etikátlanul saját 

magát és Tankó Béla filozófiaprofesszort osztotta ki bírálónak pártfogoltja „Az 

orosz lélek” című doktori értekezésére. Ezzel Popoff lektori állása végleg bebiz-

tosított volt, de az érezhető protekciót talán valamennyire ellensúlyozta, hogy 

Popoff félévente négy, egyenként háromórás stúdiumot tartott orosz, illetve 

bolgár nyelvből kezdőknek és haladóknak az egyetemen.48 

                                                        
46 Boiklieff Dimo pályázata és az alkalmazása körüli vitákra lásd BTK Jk 1935/36-os tanév, VIII. 
rendes kari ülés (1936. január 15.) 63/h szám. BTK Jk 1935/36-os tanév, IX. rendkívüli kari ülés 
(1936. február 6.) 76. szám. BTK Jk 1935/36-os tanév, X. rendes kari ülés (1936. február 28.) 90. 
szám. Boiklieff Dimo kérvényeit a bolgár lektorrá való megbízására lásd HBML VIII.8/b. 23. d. 
366/1935-36. és 426/1935-36. 
47 HBML VIII.8/b. 27. d. 525/1937-38. 
48 Popoff Mihály egyetemi pályafutásához és a miatta kialakult vitákra lásd BTK Jk 1935/36-os 

tanév, III. rendes kari ülés (1935. október 2.) 19. szám. BTK Jk 1935/36-os tanév, V. rendes kari 
ülés (1935. október 30.) 33/i szám. BTK Jk 1936/37-es tanév, X. rendes kari ülés (1937. május 
28.) 138. szám. BTK Jk 1937/38-as tanév, I. rendkívüli kari ülés (1937. szeptember 9.) 3. szám. 
BTK Jk 1937/38-as tanév, VIII. rendes kari ülés (1938. január 31.) 82. szám. BTK Jk 1938/39-es 
tanév, VI. rendes kari ülés (1939. január 26.) 71/c szám. BTK Jk 1939/40-es tanév, II. rendes kari 
ülés (1939. szeptember 28.) 15-16. szám. Popoff óráira lásd pl. „Orosz nyelv kezdőknek” 
[Tanrend… 1938/39. II. félév. Db. 1939. 32., 1943/44. I. félév. Db. 1944. 27.]; „Orosz nyelv 
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Nem kapcsolódik szervesen a balkanológiai programhoz, mégis itt kell röviden 

szólni a debreceni Kisebbségi Intézet történetéről is. Az 1930-as évek közepén 

Faluhelyi Ferenc pécsi jogászprofesszor kezdeményezésére a kultusztárca tervbe 

vette, hogy a magyar egyetemeken, Budapesten, Szegeden, Pécsett és Debre-

cenben felállít egy-egy kisebbségi intézetet, és céljaiknak a nemzetközi jog, az I. 

világháborút követő európai békeszerződések, az államközi szerződések jogi 

vonatkozásainak vizsgálatát, az európai kisebbségi jogok védelmét, illetve a 

magyarországi kisebbségek és az ún. utódállamokban lévő magyar kisebbség 

helyzetének tanulmányozását jelölték ki. Az utóbbi lett volna ezen intézetek fő 

tevékenysége, és ezt úgy képzelték el, hogy egy egyetem csak egy utódállam 

magyar kisebbségével foglalkozna. Így jutott a debreceni egyetemnek az erdélyi 

magyarok ügye. Nem véletlenül, hiszen világháborút követő összeomlás után 

Debrecenbe menekült a legtöbb erdélyi magyar, akikkel előbb a Menekültügyi 

Hivatal vezetőjeként, majd a Székely Társaság elnökeként épp a szintén erdélyi 

származású Darkó Jenő foglalkozott. Természetesen Darkó, Rugonfalvi Kiss 

Istvánnal, Huss Richárddal, Csűry Bálinttal és Milleker Rezsővel együtt bekerült 

a debreceni kisebbségi intézet felállítását vizsgáló egyetemi bizottságba 1935 

októberében. Azonban az új intézet céljait illetően hosszas vita bontakozott ki a 

bizottságban. Többen ugyanis nehezményezték a kezdeményezés nyilvánvaló 

külpolitikai élét, és szerencsésebbnek tartották volna az Erdélyi Intézet 

elnevezést. Ezt tükrözi Milleker Rezső földrajzprofesszor 1938 januárjában el-

készült előadói jelentése, melyben az állásfoglalás egyértelmű: „Mi nem akarunk 

kisebbségi, illetőleg kisebbségjogi intézetet fölállítani. Mi az illető elszakított 

területnek földrajzi, néprajzi, történeti, művészeti és általában kulturális viszo-

nyait akarjuk tanulmányozni, évtizedes, sőt mondhatni évszázados mulasztásokat 

szeretnénk pótolni, hiszen majdnem semmit sem tudunk ezekről a területekről és 

ezzel a munkával hozzá akarunk járulni a hajdani, erősebb Magyarország fel-

építéséhez”.49 

Darkó utolsó kezdeményezései, a szlavisztika tanszék és a Kelet-Európa tör-

ténete tanszék felállítása már közvetlenül a II. világháború kitörése előtti hóna-

                                                                                                                                         
haladóknak” [Tanrend… 1938/39. II. félév. Db. 1939. 32., 1943/44. I. félév. Db. 1944. 27.]; 
„Bolgár nyelv kezdőknek” [Tanrend… 1938/39. II. félév. Db. 1939. 32., 1943/44. I. félév. Db. 
1944. 24.]; „Bolgár nyelv haladóknak” [Tanrend… 1938/39. II. félév. Db. 1939., 1943/44. I. félév. 

Db. 1944. 24.] 
49 A debreceni Kisebbségi Intézetről lásd BTK Jk 1935/36-os tanév, V. rendes kari ülés (1935. 
október 30.) 36. szám. HBML VIII.8/b. 23. d. 301/1935-36. és 635/1935-36. Az Erdélyi Intézet 
elnevezéssel a kultuszminiszter 27.755/1937. IV. számú leirata is foglalkozik. Lásd HBML 
VIII.8/b. 24. d. 284/1936-37. A Milleker Rezső által megfogalmazott állásfoglalást lásd BTK Jk 
1937/38-as tanév, VII. rendkívüli kari ülés (1938. január 12.) 75. szám. A kisebbségi intézetekről 
lásd még BÉDI Imre: A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet. Pannonia Kiadó, Pécs, 1994. 
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pokra tehetőek. Az első bécsi döntés révén Magyarország visszakapta a Felvidék 

egy részét, ezért a két új tanszék munkaterve igazából már kevéssé kapcsolódott 

a balkanológiához, és inkább az északi szláv nyelvekkel foglalkozott. A szla-

visztikai órákat egy ideig meghívott előadók, Kniezsa István és Sziklay László 

tartották. Kettőjük közül Kniezsa ekkor már neves nyelvész volt. 1928-ban dok-

torált Budapesten, majd az 1930-as évek elején több alkalommal is Lengyel-

országban és Németországban folytatott szlavisztikai tanulmányokat mint ösz-

töndíjas kutató. A Magyar Tudományos Akadémia 1939-ban választotta meg 

levelező tagjának, egy évvel később a debreceni katedra mellett elfogadta a 

kolozsvári egyetem nyilvános rendes tanári felkérését is. 1941-től azonban ő is a 

budapesti egyetemre került. Főleg a személy- és helynévkutatással, a magyar 

helyesírás történetével és a magyar nyelv szláv elemeivel foglalkozott. Debre-

cenben orosz történeti és óegyházi szláv nyelvtan tanított. Sziklay László pályája 

csak ekkor kezdett felemelkedni. Kniezsához hasonlóan egyetemi évei alatt ő is 

tagja lett az Eötvös-Kollégiumnak, és 1934-ben szerzett magyar-francia-szlovák 

szakos bölcsészdoktori oklevelet a budapesti Pázmány Péter Tudományegye-

temen. Ő főként irodalomtörténész volt, és kelet-európai összehasonlító iroda-

lomtörténettel, szlovák-, lengyel-, illetve délszláv-magyar irodalmi kapcsola-

tokkal, valamint irodalomelméleti kérdésekkel foglalkozott. Ennek megfelelően 

Debrecenben is irodalomtörténeti órákat tartott. A tanszék egyébként mind szláv 

nyelvészetből, mind szláv irodalomból meghirdetett pályatételeket.50 

A Kelet-Európa Történeti tanszék megszervezése is Darkóhoz köthető, mivel 

a pályázatot az állás betöltésére még az ő második dékáni évében, 1938/39-ben 

írták ki, de az egyre súlyosbodó és hosszan tartó betegsége miatt a lebonyolítást 

és a beérkezett pályázatok elbírálását a kar Rugonfalvi Kiss Istvánra bízta. A 

                                                        
50 A szlavisztika tanszék felállításáról lásd BTK Jk 1938/39-es tanév, X. rendes kari ülés (1939. 
május 17.) 143. szám.  
Kniezsa Istvánról lásd LIGETI Lajos-BÁRCZI Géza: Kniezsa István. Magyar Nyelv 1965/2. Főbb 
munkái: Magyarország népei a XI. században. Budapest, 1938. Adalékok a magyar-szlovák 
nyelvhatár történetéhez. Budapest, 1941. Keletmagyarország helynevei. Budapest, 1943. 
Debreceni órái pl. „Ó-egyházi szláv nyelvtan. Alaktan” [Tanrend… 1939/40. II. félév. Db. 1940. 
20., 1940/41. I. félév. Db. 1941. 19.]; „Orosz történeti nyelvtan. Hangtan” [Tanrend… 1940/41. I. 
félév. Db. 1941. 19.] 
Sziklay Lászlóról lásd SŐTÉR István: Sziklay László. Helikon 1987/1-3. Főbb munkái: 

Hviezdoslav. Budapest, 1939. A szlovák irodalom. Budapest, 1942. Debreceni órái pl. „A pánszláv 
eszme fejlődése” [Tanrend… 1940/41. I. félév. Db. 1941. 20.]; „Az északi szláv irodalmak 
vázlata” [Tanrend… 1940/41. I. félév. Db. 1941. 20.]; „Hviezdoslav” [Tanrend… 1940/41. I. 
félév. Db. 1941. 19.] 
Pályatétel szláv nyelvészetből pl. „Valamelyik szlovák vagy magyar-orosz helység nyelvjárása”; 
szláv irodalomból pl. „Magyar hatások a XIX. század szlovák irodalmára” [Tanrend… 1940/41. I. 
félév. Db. 1941. 42.] 
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tanszék az 1939/40-es tanév elején kezdte meg működését, melynek élére a 

varsói Magyar Intézet vezetője, Divéky Adorján került.51 Divéky révén a tanszék 

a tanszabadság elvében főleg az ő kutatási területébe illő, a magyar-lengyel 

kapcsolatokat vizsgáló órákat hirdetett, de voltak a Kelet-Európa története 

tanszék eredeti céljával azonosuló, orosz történelemmel foglalkozó stúdiumok 

is. Ez az utolsó eredmény élte legtovább túl Darkó 1940 januárjában bekövet-

kezett halálát, a Kelet-Európa története tanszék egészen az 1946/47-es tanévig 

fennállt.52 

Darkó halála után az elindítóját és legnagyobb támogatóját elvesztett balka-

nológiai program a II. világháború viharában gyorsan feledésbe is merült. A 

koncepció történetének áttekintése után jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért 

nem sikerült ennek megvalósítása Darkó debreceni egyetemi tanárságának több, 

mint 25 éve során, melyet végigkísért ez a kezdeményezés. A válasz nem csak a 

világháború utáni nehéz gazdasági helyzetben és az egyetemi építkezésekben 

keresendő. Az okok teljeskörű megismeréséhez érdemes egy rövid összevetést 

tenni a budapesti egyetemmel, mely a két világháború közötti időszakban a Páz-

mány Péter Tudományegyetem nevet viselte.53 A főváros a nagy tradíciókkal 

bíró felsőoktatási intézményei révén Trianon után a tudomány kizárólagos köz-

pontjává is vált. Klebelsberg ugyan megpróbálkozott a kulturális decentralizáció 

politikájával, de a bethleni konszolidáció nagy tekintélynek örvendő kultusz-

minisztere ebben kevés sikerrel járt. 

Budapesten a balkanológiával kapcsolatos tanszékek már jóval a debreceni 

egyetem megalapítása előtt nagy múltra tekintettek vissza. A Görög-Latin 

Filológia Intézet korábban említett III. klasszika-filológia tanszéke szinte rögtön 

az 1895-ben történt felállítása után a bizantinológiával foglalkozott. Az Indo-

germán és Keleti Nyelvek Intézet keleti nyelvek tanszékén előbb 1865-től a híres 

Vámbéry Ármin oktatott, és ugyan az 1904-ben történt nyugalomba vonulása 

                                                        
51 Divéky Adorjánról lásd legújabban Mudrák József: A Bölcsészkar egykori professzora, Divéky 
Adorján. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből I. Szerk. HOLLÓSI Gábor. 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola. Debrecen, 
2005. 24-26.  
52 Kelet-Európa történeti tanszék felállításáról és betöltéséről lásd BTK Jk 1938/39-es tanév, VIII. 
rendes kari ülés (1939. március 14.) 97/r szám. BTK Jk 1938/39-es tanév, X. rendes kari ülés 
(1939. május 17.) 143. szám és melléklete. BTK Jk 1938/39-es tanév, XI. rendes kari ülés (1939. 

június 7.) 178. szám és melléklete, mely részletesen tárgyalja Divéky pályáját és publikációit. BTK 
Jk 1939/40-es tanév, I. rendes kari ülés (1939. szeptember 9.) 1. szám. A Kelet-Európa története 
tanszéken meghirdetett órák pl. „Lengyelország története a XIV. században, különös tekintettel a 
magyar kapcsolatokra” [Tanrend… 1940/41. I. félév. Db. 1941. 20.], „Oroszország Nagy Péter és 
II. Katalin korában” [Tanrend… 1940/41. I. félév. Db. 1941. 20.] 
53 Ez az egyetem a mai Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogelődje, és nem azonos mostani 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel.  
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után a tanszék egy ideig szünetelt, de ebből nőtte ki magát 1916-ban a török 

filológia tanszék, majd 1923-ban ennek utódjául szánták a Prőhle Vilmos által 

vezetett kelet-ázsiai nyelvek és irodalmak tanszéket. A sémi filológia oktatása a 

18. századra nyúlik vissza, majd hosszabb szünet után 1873-ban szervezték újra 

a bölcsészettudományi karon a tanszéket. A Modern Nyelvek és Irodalmak 

Intézeten belül szláv nyelvészet és irodalom tanszék már 1849 óta, román nyelv, 

irodalom és általános romanisztika tanszék pedig 1862 óta működött. A horvát 

nyelv és irodalom tanszék felállítása a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól 

indult ki 1892-ben. Az állás betöltésére kiírt pályázatban külön kikötötték, hogy 

„a kinevezendő tanárnak a horvát nyelvet és irodalmat nemcsak gyakorlatilag, 

hanem tudományos módon is elő kell majd adnia”. Az 1894-ben beinduló 

tanszéket végül Margalits Ede, a budapesti horvát internátus főigazgatója kapta. 

A Történelmi Intézet is bővült balkanológiával foglalkozó tanszékekkel, igaz, 

csak az I. világháború után. A balkáni népek története tanszék felállítását a buda-

pesti bölcsészkar már 1910-ben, 1911-ben és 1914-ben kérte a vallás- és 

közoktatásügyi minisztertől, aki csak az 1915/16-os tanév elején járult ehhez 

hozzá azzal a feltétellel, hogy ez valamelyik üresedésben lévő tanszék terhére 

történjék. A kar azonban a balkántörténeti tanszéknek a költségvetésbe való fel-

vételét kérte, így a világháború közepette a tanszék végül nem valósult meg. 

Erre csak 1928-ban nyílt lehetőség, amikor a Kelet-Európa története tanszék 

mellett felállították a balkántörténeti tanszéknek megfelelő Délkelet-Európa 

története tanszéket is. Az előbbit Lukinich Imre vezette, aki markánsan kép-

viselte a magyar tudomány Balkán felé való fordulásának szükségességét. Ez a 

tanszék adta ki 1936-tól a Közép-Európa Történeti Évkönyvet, melynek folyta-

tása az 1943-tól francia nyelven kiadott, a balkáni és magyar összehasonlító 

történetet prezentáló Revue d’histoire comparée volt.54 

Fontos megemlíteni, hogy a budapesti egyetemen e tanszékek élén olyan 

neves tudósokat találunk, mint Pecz Vilmost, a bizantinológia egyik hazai 

megalapítóját, Vámbéry Ármint, a neves orientalistát vagy Asbóth Oszkárt, aki a 

magyarországi szlavisztika, ezen belül az orosz nyelvtudományi kutatás megala-

pozója volt. Nem mellékes az a körülmény sem, hogy a 20. század első felében 

balkanológiával foglalkozó tanárok közül öten – Asbóth Oszkár a szláv nyelv és 

irodalom tanszékről 1908/09-ben, Goldzieher Ignác a sémi filológia tanszékről 

1917/18-ban, Siegescu József román nyelv, irodalom és általános romanisztika 

tanszékről két ciklusban, 1921/22-ben és 1922/23-ban, Németh Gyula a török 

filológia tanszékről szintén két ciklusban 1932/33-ban és 1934/35-ben, és 

                                                        
54 A budapesti egyetem történetére lásd SZENTPÉTERY Imre: A Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem története IV. kötet. A Bölcsészettudományi Kar története 1635-1935. A 
Pázmány Péter Tudományegyetem kiadása. Budapest, 1935. GUNST Péter, i.m. 2000. 231.  
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Melich János szláv nyelv és irodalom tanszékről az 1935/36-os tanévben – 

voltak dékánok.55 Ezzel szemben Debrecenben csak Darkó Jenő töltötte be ezt a 

tisztséget. Érdekes adalék ehhez, hogy 1850 és 1935 között a budapesti egye-

temen összesen 23 személy kapott magántanári képesítést balkanológiával kap-

csolatos tárgykörből (összehasonlító nyelvészet, horvát nyelv és irodalom, stb.), 

és ebben nincsenek benne azok, akik valamelyik korszak egyetemes történetéből 

habilitáltak. Ellentétben ezzel a debreceni egyetemen magántanári képesítést 

ilyen tárgykörből azokon kívül, akik végül állást is kaptak itt, senki sem nyert el, 

sőt, a balkanológiát és a bizantinológiát nagyon szorgalmazó Darkó Jenőnél 

több, mint negyedszázados egyetemi tanári pályafutása során mindösszen hár-

man írtak olyan témájú szakdolgozatot, mely ezekhez közelített.56 

Mint látható a balkanológiának komoly hagyományai és művelői voltak 

Budapesten, és az összes Balkánnal kapcsolatos tanszék, melyet Darkó Jenő 

Debrecenben szándékozott megszervezni, az 1920-as évek végére tulajdon-

képpen megvalósult a fővárosban. Igaz, hogy ez nem olyan alapos koncepció 

keretében történt meg, mint ahogy azt a klasszika-filológus professzor Debre-

cenben elképzelte, de a trianoni békeszerződés által megcsonkított Magyaror-

szágon, ahol egyébként is bőven diplomás értelmiségi túlkínálat volt, igazából 

már nem lehetett szükség még egy egyetemre, mely széleskörűen előadja a 

balkanológiát. 

Ehhez érdemes hozzátenni törvényhozási szempontból a kultusztárca viszo-

nyát a balkanológiához. Szó volt Klebelsberg debreceni egyetemmel kapcsolatos 

nagyszabású terveiről és Gömbös Gyula nyilatkozatairól, de a két világháború 

közötti Magyarországon elfogadott törvényeket végignézve szembetűnő, hogy 

mindössze egyetlen olyan van közöttük, mely a balkanológia keretében előad-

ható nyelvek térhódítását valamelyest elősegítette: az 1924. évi II. tc. ugyanis 

előírta a közhivatalokban a kisebbségi nyelvek biztosítását. De minden bi-

zonnyal ez a törvény a trianoni Magyarország legnagyobb létszámú kisebb-

ségére, a németekre célzott, és a többiek esetében kevéssé tarthatták be. Darkó 

az országos sajtóban megjelent publicisztikáiban rámutatott arra, hogy a közép-

iskolák tanrendjét is igazítani kellene a balkanológiához. Azonban sem a 

                                                        
55 Lásd SZENTPÉTERY Imre, i.m. Függelék 
56 BOLLA József: A császárság szervezete Justinianus alatt, különös tekintettel a provinciák 

kormányzására. 105 l. [Szakdolgozat, kézirat] Debrecen, 1938. SZABÓ István: Dacia települési 
viszonyai a római feliratok alapján. 61 l. [Szakdolgozat, kézirat magyar és latin nyelven] 
Debrecen, 1938. VÉCSEY Klára: A római vallásos kultusz emlékei a pannóniai és daciai leletekben. 
96 l. [Szakdolgozat, kézirat] Debrecen, 1939. Lásd MÓDIS László–EMBER Ernő–LUDÁNYI Valéria: 
A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához benyújtott pályamunkák, tanári 
szakdolgozatok és doktori értekezések bibliográfiája, 1914-1950. [Kézirat gyanánt]. A Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Évkönyve, 1954. 2. rész. Debrecen, 1955.  
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klebelsbergi középiskolai törvény, az 1924. évi XI. tc., sem a Hóman Bálint 

kultuszminisztersége alatt elfogadott reform, az 1934. évi XI. tc. nem szólt sem a 

szláv nyelvek oktatásáról, sem az egyetemes történelem balkáni történelemmel 

való kiegészítéséről. Az utóbbi 22.§-ának 4. bekezdése legalább annyi előre-

lépést jelentett, hogy lehetőséget adott a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 

az „élő idegen nyelvek tanítása helyett a nemzeti művelődés szempontjából 

fontos más élő nyelv tanításának” engedélyezésére is.  

1941-ben, tehát egy évvel Darkó halála után, a magyar országgyűlés becikke-

lyezte „a szellemi együttműködés tárgyában” 1941. február 18-án kelt szófiai 

magyar-bolgár egyezményt (1941. évi XVI. tc.). Ennek 1. Cikke szólt arról, 

hogy „a magyar királyi kormány a budapesti királyi magyar Pázmány Péter 

tudományegyetemen egyetemi tanár, magántanár vagy lektor által vezetett 

bolgár nyelvi, irodalmi és történelmi tanfolyamot, nemkülönben bolgár tanul-

mányi intézetet szervez”, és „szükség esetén a lehetőségekhez képest más főis-

kolákon is rendszeresít hasonló tanfolyamokat”. Szó sem esett a debreceni egye-

temen hosszú évek óta tartó balkanológiai kezdeményezésről és az itt már 

létesített bolgár lektorátusról, vagy ennek fejlesztéséről, bővítéséről. Ebből jog-

gal vonható le az a következtetés, hogy Darkó halála után a vezetőjét, irányítóját 

vesztett balkanológiai programnak már nem volt perspektívája, és a felső kul-

tuszvezetés már nem igazán számolt vele.57 

Összegzésül elmondható, hogy Darkó Jenő hiába igazította mindig a prog-

ramját az aktuális kultúrpolitikai törekvésekhez, az I. világháború után nem 

lehetett biztosítani Magyarországon és a debreceni egyetemen az anyagi felté-

teleket, és nem volt már meg az érdeklődés és a szükség ennek a koncepciónak a 

megvalósítására. Így Darkó 1940-ben bekövetkezett halála után a II. világ-

háború, illetve az 1945 utáni változások hamarosan végképp elsöpörték azt a 

kezdeményezést, hogy Debrecen legyen a balkanológiai tudományszakok köz-

pontja Magyarországon. 

 

 

                                                        
57 Az említett törvényeket lásd Magyar Törvénytár. Szerk. TÉRFY Gyula. Az 1924. évi 
törvénycikkek. Franklin, Budapest, 1925. Az 1934. évi törvénycikkek. Franklin, Budapest, 1935. Az 
1941. évi törvénycikkek. Franklin, Budapest, 1942. 
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Róbert Kerepeszki  

 

Balkanological programme at the University of Debrecen 

in the first half of the 20th century 

 

At the end of the 19th century, at the beginning of the 20th century there was a 

strong political, economic and cultural interest increasing in the peoples of the 

Balkans. These circumstances had their effects on the University of Debrecen, 

founded in 1912, and, firstly on Kuno Klebelsberg, the later Minister of 

Education who set the primary task of the new university: teaching the history 

and the languages of the Balkans. The idea was developed into a well-elaborated 

programme, opening with seven new positions by Jenő Darkó, a Bizantinologist 

who was the leader of the first Classical-Phylology (Greek) Department of the 

University. This study shows the history of this programme, investigating in 

detail how the scheme was being affected by the continuously changing 

circumstances through the turning points of the Hungarian history (World War I, 

the Treaty of Trianon, the Great Depression, the general directions of the 

Hungarian educational policy, the Vienna Awards), and why the programme 

could not finally be realized. After the death of Darkó (1940), who was the 

greatest promoter and leader of the plan, the initiative that the University of 

Debrecen, with its programme in Balkonology be the clip between East and 

West, and receive young would-be scholars men from the Balkans was finally 

forgotten. 


