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1: Európa szellemisége. Európa ma szellemi
örökséget is jelent: a tudomány, az oktatás és
a művészetek terén tett lépéseket, alkotásokat,
életműveket, irányzatokat, s ezek történelmi
korszakokon túlmutató intellektuális hatásait.

Bevezető

Európa képzete: egység és sokféleség
A kiállítás Európa – és az Európa-fogalom
megalkotásának – történetét meséli el
dokumentumokban. Európa fogalma mindig
változott a történelmi idő folyamatában. Európa
képzetét az ott élő emberek teremtették meg és
alakítják, ám valamiképpen ők is függnek tőle.
Európa hol az egység, hol pedig a sokféleség
képzetében jelent meg. Teljességgel soha nem volt
független az őt körülvevő világtól. Kijelölt földrajzi
határai természetesen léteztek és léteznek, de
eszmei értelemben Európának nincsenek határai.
Minden határhúzási kísérlet egyben hatalmi és
politikai kérdés volt, azok is, amelyek Európán
belül Kelet- és Nyugat-Európát vagy Észak- és
Dél-Európát választották el egymástól, s azok is,
amelyek Európát különítik el élesen a külvilágtól.
Európa történelme is konstrukció: olyan közös európai
és Európán kívüli alkotás, amely a jelenben
is formálódik.

képviselték helyi szinten az egységet, s nagyobb,
illetve európai szinten a sokféleséget. Az európai
államok megszilárdulásával, például a harmincéves
háborút követően európai szinten is szabályozni
kellett az államok, majd a nemzetállamok között
húzódó konfliktusokat. A világháborúk vagy a
népirtások története ezeknek az összefogási
kísérleteknek a tragikus kudarcait is jelzi.
A második világháború utáni európai integrációs
folyamatok, történelmi traumák hatására is új
egységet próbáltak teremteni Európában – annak
a tapasztalatnak a tudatában, hogy az erőszakos,
türelmetlen kísérletek mindig zátonyra futottak.

E kiállításnak az az alapvető kérdése, hogy meg
lehet-e teremteni ma egy olyan horizontot, ahonnan
szemlélve az európai történelem ma valamennyi
európai számára közös történelemként látható.

Európa egysége a sokféleség megértésén
alapulhat. Lehetséges a sokféle Európának egy
olyan közös történelme is, amely úgy demokratikus,
hogy szembenéz a gyarmatosítással vagy a
diktatórikus múlttal is, úgy befogadó, hogy szembesít
a kirekesztés és a genocídiumok történelmével. Végül
pedig nem a többséghez beszél, hanem valamennyi
európaihoz; elismeri a kisebbségek létezését, felismeri
az ő szempontjaikat, s szólni kíván a nem európaiakról
is, és az ő szempontjaikról az európai történelem
kapcsán.

A történelem folyamatában sokféleképpen merült
fel az európai egység kérdése. A nemzetállamok
születése előtti korszakban falusi települések,
városok, kisebb államalakulatok, birodalmak

A kiállítás látogatója négy, dokumentumokból
felépített pillérről körültekintve, négy lehetséges
nézőpontból ismerheti meg Európa és az európaiak
közös történelmét.
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2: Európa sokfélesége. Európát mindenkor
kulturális, vallási, etnikai és nemzeti sokféleség
jellemezte. A sokféleség el nem ismerése számos
alkalommal torkollt kollektív tragédiákba, olyan
bűnökbe, amelyeket európaiak követtek el
európaiakkal szemben.
3: A kereszténység sokféle arca. A kereszténység
mindig más vallásokkal kölcsönhatásban létezett.
Történelme már önmagában is a sokféleséget
jelképezi: türelmetlenséget és toleranciát, hatalmat
vagy a hatalom teljes elutasítását.
4: A felvilágosodás öröksége. A felvilágosodás
intellektuális öröksége annak az Európának a
szellemiségét érzékelteti, amelyik demokratikus
és befogadó, s a sokféleségét értéknek és az
európaiság alapjának is tekinti.

Európa nemcsak történelem, hanem hagyomány
is, és nem utolsósorban kollektív emlékezet. Nem
közömbös az, hogy a történelmi eseményekre
miképpen emlékezünk, megmutatva a tragikus
mozzanatokat is. Ez a kiállítás az európaiság olyan
konstrukcióját szeretné megmutatni, amellyel ma
bárki születésétől, származásától, nemzetiségétől,
vallásától függetlenül, azokat felvállalva, saját
identitásait az európaiság részének tekintve
azonosulhat.
A kiállítás iratait európai országok levéltárainak
munkatársai gyűjtötték össze, s rendezték egymás
mellé az általuk legfontosabbnak vélt szempontok,
témák szerint. Egy ilyen kollektív munka képet adhat
arról, hogy mit gondolnak az európaiak, ezúttal
történészek és levéltárosok az európaiságról. A
kiválogatott dokumentumok erről, és ezen keresztül
Európa történelméről vallanak. Lehetőséget
kínálnak ezen túl arra, hogy a kiállítás látogatója
vagy a katalógus olvasója maga is kialakítsa a saját
képét Európa és az európaiság történelméről...
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Európa
szellemisége
A kiválogatott források – többek között – az antikvitás
hagyományának továbbélését mutatják a középkori
oktatásban és tudományban. Emellett az itt látható
dokumentumok, így a töredékesen megőrzött
korai szerelmi dalok a művészet örök szerepét is

megteremtése volt. Az itt megtekinthető korai
nyomtatott könyvek e forradalmi változást is
reprezentálják. Érzékeltetik, hogy a „tudományos
forradalomnak” nevezett jelenség összeköthető
olyan történelmi események szellemi hatásaival is,

dokumentálják az érzelmek kifejezésében.

mint amilyenek például a nagy földrajzi
felfedezések vagy a protestáns reformáció és a
katolikus ellenreformáció. A kiállítás forrásai a
természettudományoknak a modern tudományos
tudásban betöltött szerepéről is vallanak, illetve
arról, hogy miképp alkották meg a 16–18. században
a modern tudományok alapjait. Ez a tudás sokféle
módon intézményesült az európai társadalmakban
a 19. és a 20. században, s az oktatás révén
alapvető fontosságú lett a nemzetállamok működése
szempontjából is.

A tudomány, az ismeretek és az oktatás megújulása
Európában alighanem a 12. században, a
skolaszticizmussal kezdődött. Ebben az időszakban
a klasszikus szerzők műveinek tanulmányozása az
ókori tudomány újrafelfedezését is jelentette, ami
jelzi az ókori kultúrák és a középkori Európa közötti
szellemi kapcsolatokat.
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A tudománytörténetben vannak olyan időszakok,
amelyeket forradalmi átalakulások nyitnak meg.
Az újkor tudományos forradalmának kezdetét
hagyományosan 1543-ra teszik, amikor az anatómus
Andreas Vesaliusnak megjelent a De humani
corporis fabrica (Az emberi test működéséről),
valamint a csillagász Nicolaus Copernicusnak a De
Revolutionibus Orbium Coelestium (Az égi pályák
körforgásairól) című könyve első kiadása. E művek
az új tudományos ismeretek viszonylag széles
körben ismert foglalataivá váltak. A „tudományos
forradalom” talán Isaac Newton könyvének, a
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
című munkának 1687-es kiadásával tetőzött.

A dokumentumok arra is rávilágítanak, hogy az
Európán túli világ hasonlóképpen hatással volt a
tudományos fejlődésre és tudásra. Dokumentálják
azt a változást, hogy a modern korban a
művészetek s értelmezéseik miképp mozdultak el
a körülöttünk lévő világ másolásának eszméjétől
e világ tudatos újrateremtése felé. Végül a kiállítás
dokumentumai érzékeltetik – Munch végakaratán
vagy Picasso Guernica című festményének a sorsán
keresztül –, hogy a modern művészek miképp
gondolkodtak a művész társadalmi szerepéről
és ezzel kapcsolatos erkölcsi felelősségéről.

Az új tudás gyors terjedésének egyik közvetlen
oka a könyvnyomtatás 15. századi feltalálása,
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Középkori szerelmes
daltöredékek
A Sharrer pergamen (Pergaminho Sharrer) arról

“Micsoda örömben van részem, Uram”; “Uram, nem

mesél nekünk, hogyan élte meg és fejezte ki érzelmeit
a középkor embere.

tudom megbecsülni”;
“Nem tudom, Uram, hogyan fog megmenteni engem”;
“Barátokat akartam, akarok, és akarni is fogok”.

A pergamentöredék hét szerelmes dalt tartalmaz
a 13. és 14. század fordulójáról. Szerzője I. Dénes
portugál király, aki 1279 és 1325 között uralkodott.
Dénes költőként is ismertségre tett szert, és
jelentős mértékben hozzájárult a portugál nyelvű
irodalom fejlődéséhez. A kottával kiegészített hét dal
galíciai portugál nyelven, gót betűkkel íródott.
Az irat eredetileg egy énekeskönyv részét képezte,
melyben – a korszakban ritkaságnak számító
módon – a szöveget és a zenét három oszlopba írták.
A hét szerelmes dal a következő mondatokkal
kezdődik: Miért, Ó Istenem, barátom, miért akarod
ezt tenni”;
“Abba az állapotba hozzál engem, Uram”;
“Amit én sosem akartam elmondani néked”;

Sajnos a szöveg és a kotta töredékesen maradt
fenn, ennek ellenére kiemelkedő jelentőséggel
bír, ugyanis ez az egyetlen olyan ismert középkori
irat, amely profán (nem vallásos) portugál
nyelvű dalokat tartalmaz. Kivételes amiatt is,
mert a korszak egyházi dalai – a “Cantigas de
Santa Maria” kivitelével – nélkülözik a kottákat.
A pergamentöredéket az amerikai tudósról, Harvey
L. Sharrer-ről nevezték el, aki 1990-ben bukkant rá,
amikor a lisszaboni Torre do Tombo levéltárban végzett
kutatásokat. A pergamentöredéket könyvborítóként
használták a Lisszaboni Közjegyzői Hivatalban,
s így őrződött meg az utókor számára a levéltárban.

Dénes portugál király kottája: hét szerelmes daltöredék, 1280 / 1320
2 fólió, pergamen töredék; 51 x 30 cm
Torre do Tombo Portugál Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: PT/TT/FRA/20.01/02
10
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Seneca hatása
a középkorban
Az itt bemutatott kézirat Senecához köthető
műveket tartalmaz. Fontos dokumentum, hiszen az
ifjabb Senecát (kb. Kr.e. 4. – Kr.u. 65.) az európai
szellemtörténet legkiemelkedőbb alakjai közt
tartjuk számon. Teljes nevén, Lucius Annaeus
Seneca a római sztoicizmus nevezetes képviselője
volt. E fi lozófi a egyebek mellett arra buzdít, hogy
fogadjuk el az életet abban a formában, ahogyan
az megmutatkozik.

A kézirat Controversiae-vel (Viták) kezdődik, mely apja,
az idősebb Seneca munkája. Idősebb Seneca elismert
római író volt, aki szónokként is jelentőset alkotott.
Ezt a szövegrészt az ifjabb Seneca művei követik: a
Naturales quaestiones (Természettudományi kérdések),
a De beneficiis (A juttatásokról) és a Dialogorum
libri XII (Párbeszéd). Ezeken túl a kézirat két olyan
művet is tartalmaz, melyeket tévesen tulajdonítottak
Senecának, ezek a Proverbia és a De moribus.

Seneca a spanyolországi Cordubában (ma: Córdoba)
született, s Rómában nőtt fel, ahol retorikát és filozófiát
tanult. Kr. u. 41-ben Claudius császár száműzte
Korzika szigetére, ám ő 49-ben visszatért és Néró
császárnak, a Római Birodalom egyik legzsarnokibb
császárának a tanácsadója lett. Néró 65-ben Senecát
saját életének a kioltására utasította, s ő – a császári
parancsnak eleget téve – felvágta az ereit.

A kéziratban megtalálható a szerző képi ábrázolása
is, egy nyitott könyvszekrény mellett láthatjuk
őt római öltözetben. A rajz határozott klasszicizmusa
alapján néhányan arra a következtetésre jutottak,
hogy az egy 5. vagy 6. századi kép másolata lehet;
mások bizánci stílusúnak látják, s nápolyi vagy szicíliai
eredetre következtetnek. Legvalószínűbb azonban az
a feltevés, hogy a kézirat katalán eredetű.

Seneca művei, 14. század
242 fólió (2 hasáb, 31-36 sor), papírra írt kézirat; 34,3 x 25 cm
Spanyol Állami Levéltár – Aragóniai Királyság Levéltára
Levéltári jelzet: ES.08019.ACA/3.38.3.-1//ACA,COLECCIONES,Manuscritos,Sant Cugat,11
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Brandano Caxaro szemelvényei
Erasmus humanista eszméiről
E kézirat szerzője Don Brandano Caxaro (1508–1565)
jegyző és pap, aki Máltán a reformáció tanait

ezeket a könyveket középiskolákban is olvasták és
titkos összejöveteleken vitatták meg. Olyan újfajta

vallotta, tanította és terjesztette. A sziget más lakóihoz
hasonlóan rá is hatással volt az ispotályos lovagok
megérkezése 1530-ban. Jelenlétük kozmopolita
környezetet teremtett a szigeten, s ez egyben egy
új eszmék, szokások és hagyományok fémjelezte
korszak nyitánya is volt.

spiritualitás áradt e kötetekből, amely a keresztény
gondolkodáson keresztül szándékozott közelebb
hozni az embert Istenhez.

Caxaro jegyzőre gyakorolt hatásuk kitűnik azokból a
feljegyzésekből, amelyekbe a reformációhoz köthető
munkákból illesztett be gondolatokat. Felhasználta
például Erasmus, holland humanista tudós (1466
–1536) Colloquiáját is. Erasmus könyveit, különösen
a Colloquiát a holland tudós tanítványai a 15. század
végén tananyagként használták. Csak 1533-ig
tizenkét új kiadása látott napvilágot, s valamennyi
kiadást összeszámolva akár összesen ötvenszer
is megjelenhetett. Az inkvizíciós nyomozások
tanúvallomásai alapján Málta is szerepet vállalt az
eszmék terjesztésében, tanúk igazolták, hogy

E gondolatok minden kétséget kizáróan hatottak
Caxaro jegyzőre. Az 1541-es kötetben több apró, de
annál érdekesebb bejegyzés is található. Egy helyütt
például Caxaro jegyző ezt írja: “Amaracus ait abstine
sus non tibi spiro”, magyar fordításban: “A majoránna
így szól: tartsátok távol a disznót, nem lélegzem be a
parfümömet tiértetek”.
Reformtörekvései nem maradtak észrevétlenek,
így végül két alkalommal is az inkvizíció elé
kellett állnia. 1563-ban Caxarót bűnösnek
találták eretnek gondolatok terjesztésében és
megfosztották őt előjogaitól. Eltiltották papi és
jegyzői tevékenységeitől is.

Erasmus-idézetek, Brandano Caxaro, 1541. szeptember 9, Málta
1 fólió, papírra írt kézirat; 35 x 25 cm
Máltai Közjegyzői Levéltár
Levéltári jelzet: NAV R175 Notary Brandano Caxaro
14
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Oláh Miklós nemességét
megerősítő címereslevele
Az irat egy 1548-ból származó oklevél, mely megerősíti
Oláh Miklós egri püspök, későbbi esztergomi
érsek, tanácsadó, a Királyi Kancellária titkára és
családtagjai magyar nemességét. Az adománylevél

a Habsburg birodalom örökös tartományává kívánta
átalakítani. 1542-ben visszahívta Oláh Miklóst
Magyarországra, akit a következő évben kancellárrá
is kinevezett. Oláh a katolikus egyház tagjaként előbb

egyben az Oláh család címerét is kibővíti.

a zágrábi, majd az egri püspöki hivatalt töltötte
be, 1553-tól pedig esztergomi érsek, Magyarország
prímása lett. Egész életében a Habsburgokat
támogatta.

Oláh Miklós (Nicolaus Olahus, 1493–1568) II. Ulászló
magyar király udvarában nevelkedett, 1516-ban lépett
egyházi pályára, majd 1526-ban II. Lajos magyar
király titkára lett.

Oláh Miklós nemességét megerősítő adománylevél, 1548. november 23, Pozsony (ma: Bratislava, Szlovákia)
1 oldalas pergamen oklevél függő viaszpecséttel; az oklevél mérete: 81 x 49,5 cm, plica szélessége: 10,5 cm,
a pecsét átmérője: 14 cm

A mohácsi vereség után követte az özvegy Mária
királynét Németalföldre, ahol Máriát 1531-ben a
terület kormányzójává nevezték ki. A németalföldi
évek alatt Oláh Miklós levelezőtársa lett Rotterdami
Erasmusnak, a híres tudósnak és humanistának.
A mohácsi csata a Jagelló dinasztia uralkodásának
végét jelentette Magyarországon és Csehországban.
1526-ban Habsburg Ferdinánd – sógora, II.
Lajos, Magyarország és Csehország királya
halála után – mindkét királyságra bejelentette
trónigényét. Csehországot ellenállás nélkül
megszerezte, ám Magyarországon Szapolyai
János személyében vetélytársra talált. Mindezek
következtében a két rivális és az Oszmán Birodalom
felosztotta egymás között Magyarország területét.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-OL – P 108 – 2. et 3. – Fasc. K – № 162.
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I. Ferdinánd (1558–1564 között német-római
császár is) a korábban szabad királyválasztás
jogával rendelkező Csehországot és Magyarországot

A Ferdinánd által Oláh Miklósnak adományozott
oklevél díszesen kiállított: a szélek mentén különféle
dekoratív növényi díszek és miniatúrák láthatók,
melyek a tájat és az oklevélben szereplő személyeket
mutatják be. Az oklevél bal felső sarkában látható
a Habsburg és Jagelló uralkodóházak között 1516ban megkötött házassági szerződés ábrázolása. A
bal oldalon található miniatúra V. Károly német-római
császárt és II. Ulászló magyar királyt ábrázolja, az
alattuk lévő két miniatúra pedig II. Lajos magyar
királyt és feleségét, Habsburg Máriát festi le. A
következő két miniatúrán I. Ferdinánd magyar
király és felesége, Jagelló Anna látható, alattuk
Habsburg Miksa és Ferdinánd főhercegek, valamint
Habsburg Johanna főhercegné. Felül az imádkozó
Oláh Miklós és családtagjai, Oláh Máté, Orsolya
és Ilona miniatúrája helyezkedik el. Az Oláh címer
sisakdísze egyszarvút formál. A vízszintes sorban
II. Ulászló és az imádkozó püspök között látható
Oláh Miklós személyes címere a püspöki mitrával.

17
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Összetevők beszerzése II. Rudolf
király alkímiai laboratóriumához
A feljegyzés az alkímia tudományában használt

köszönhetően dolgozta ki a bolygók mozgásának

összetevőket sorolja fel, például a viperát, a rózsát,
vagy a bitófák körül talált csontokról szedett mohát.

három alaptörvényét. Emellett Rudolf prágai udvarához
számos további tudományos felfedezés is köthető.

II. Habsburg Rudolf (1552–1612) német-római
császár, magyar, horvát és cseh király, valamint
osztrák főherceg volt. Elkötelezetten támogatta
a művészeteket, az asztrológiát és az alkímiát,
melyek a reneszánsz korszakban hagyományos
tudományágaknak számítottak.

II. Rudolf laboratóriumának pénzügyi és egyéb
szükségleteit az Udvari Kamarán belül a Cseh
Kamara intézte. Amint az 1580–1611 között
keletkezett dokumentumokból kiviláglik, a Cseh
Kamara az alkímiai laboratórium szükségleteivel
kapcsolatban megrendeléseket küldött a városi
tanácsosoknak és a cseh uradalmak képviselőinek.
Ezeken a listákon szerepelt a korábban említett
vipera, bitófák környékén található moha, feketegyökér,
rózsa és harmatfű (ros solis) is. Az összetevőket
az alkimisták különféle gyógyszerek készítésére
használták, ilyen volt például az élet vize (aqua
vitae), ami hatásos készítménynek számított és
kulcsösszetevője lett a whisky és brandy gyártásának.

A prágai várba, ahol az uralkodó is lakott, meghívták
Edward Kelley-t és John Dee-t, Európa leghíresebb
alkimistáit is, hogy kísérleteket végezzenek a
király alkímiai laboratóriumában. Rudolf udvarában
más jelentős tudósok is megfordultak, így például
Giordano Bruno filozófus és Johannes Kepler
csillagász is. Utóbbi az uralkodó támogatásának

Összetevők II. Rudolf alkímiai laboratóriumához, 1580–1611, Prága, (Csehország),
a kiválasztott oldal keletkezési helye és ideje: 1608. január 16, Prága (Csehország)
1 irategyüttes, 6 oldal, papírra írt kézirat; 32 x 22 cm
Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára
Levéltári jelzet: NA, SM, P 118/14
18
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Alkimista
kézikönyv-töredék
Az irattöredék bepillantást nyújt a 16. és 17. századi
alkímiába. Az alkimisták bizonyos anyagok, különösen
a ritka fémek, mint például az arany megtisztításán és
létrehozásán munkálkodtak. E tevékenység nemcsak
Európa-szerte volt elterjedt, hanem a muszlim világban,
a Távol-Keleten és az indiai szubkontinensen is.
Miként ennek a kiállításnak egy másik irata is mutatja,
II. Rudolf német-római császár is híres kedvelője volt
az alkímiának, olyannyira, hogy prágai udvarában
alkimistákat is foglalkoztatott a 16. század végén.
Az alkímia népszerű tudományként virágzott több
mint kétszáz éven keresztül, népszerűségének
csúcspontját a 18. században érte el. Ekkortól kezdték
megkülönböztetni az alkímiát tudományosabb
társától, a kémiától. Innentől az alkímia tanai már
inkább csak az arany előállítására korlátozódtak.
Alkimista kézikönyv töredéke, 16–17. század
6 oldal, papírból készült könyv töredéke, illusztrált kézirat; 21,5 x 31 cm

közösen fejlesztettek tovább alapvető laboratóriumi
technikákat, kísérleti módszereket, elméleteket és
terminológiákat. Az alkímia általánosságban a
tudomány és a filozófia evolúcióját is befolyásolta,
valamint szerepe volt a misztikus és titkos társaságok
történetében. Története rámutat az Európa és a
világ más tájai között létező szellemi kapcsolódási
pontokra a modern kort megelőző időkben.
Az itt bemutatott irat német nyelven íródott,
Észak-Nyugat-Magyarországon keletkezett, valamikor
a 16. és 17. század folyamán. Egy ismeretlen eredetű
alkimista kézirat részlete ez, amelyből csupán hat
oldal maradt fenn. Érdemes megjegyezni, hogy a
névtelen művek vagy pszeudepigráf (más szerzőnek
tulajdonított) iratok gyakran titkos kutatások
eredményeként születtek meg.

A modern tudományok, mint a kémia, a fizika és az
orvostudomány alkalmazták az alkímia eredményeit,

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-GYMSMSL – XV – 89. – № 42
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Miguel de Cervantes kérelme
a Don Quijote kiadására
A Don Quijote Miguel de Cervantes úttörő irodalmi
műalkotása, amelyet sokan az első modern
regénynek tekintenek. 1605 és 1615 között két
kötetben látott napvilágot, és egy, a spanyolországi
La Mancha-ból származó nemesember kalandjait
meséli el, aki lovagkori szerelmes történeteket olvas,
s egy regényes kóborlovag szerepébe képzeli magát.
Az irat azokat az adminisztratív kihívásokat mutatja
be, amelyek a 17. század eleji regénykiadás velejárói
voltak. Egyebek mellett tartalmazza Miguel de
Cervantes kérvényét, mely szerint 20 évre igényli
az “El Ingenioso Hidalgo de la Mancha” című kézirat
nyomtatási engedélyét és a hozzá kapcsolódó
jogokat. Szintén tartalmazza a szerző jegyzeteit,
amelyekben kifejti, hogy miért tartja a művet kiadásra
érdemesnek, és hangsúlyozza a téma fontosságát.

A kéziratot végül az “El ingenioso hidalgo: Don
Quijote de la Mancha” (Az elmés nemes Don
Quijote de la Mancha) címmel publikálták. Meg kell
jegyezni, hogy a kiadási engedély elnyerésére semmi
biztosíték nem volt, így e jelentékeny irodalmi mű
napvilágra kerülése a szerencsének is köszönhető.
Cervantes egyaránt mély hatást gyakorolt a spanyol- és
a világirodalomra, annyira, hogy a spanyolt olykor
Cervantes nyelvének is nevezik. Ez még akkor is igaz,
ha a kiadvány nem váltott ki nagy hatást a szerző
élete során. Cervantes (1547–1616) szinte egész
életét szegénységben élte le, munkásságát nem
ismerték (el), zsenialitását csak az utókor értékelte.

Iratok a Miguel Cervantes Don Quijote című művének kinyomtatására vonatkozó engedély tárgyában,
1604/1604. szeptember 11, Valladolid (Spanyolország)
1 fólió, papírra írt kézirat; 31 cm x 22 cm
Spanyol Állami Levéltár – Országos Történeti Levéltár
Levéltári jelzet: ES.28079.AHN/5.1.13//CONSEJOS,Doc.1159
22
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A Nagyszombati
Egyetem alapítólevele
Európa első egyetemeit az érett középkorban
alapították. A legelső egyetemek között tartjuk

megerősítésén alapult, nem pedig a korszakban
szokásos erőszakos térítéseken. Pázmány Péter

számon a Bolognai Egyetemet, a Párizsi Egyetemet
és az Oxfordi Egyetemet, melyek már a 11. század
óta működnek.

korának vezető politikusa volt, aki a pápai kúriával
és a bécsi udvarral szemben is képviselte a magyar
érdekeket. Érsekként papképző intézményeket
alapított, köztük a bécsi Pazmaneumot is, a magyar
papképzés megerősítésére. Az itt képzett papok
a Magyar Királyság és az Oszmán birodalom
fennhatósága alá tartozó területeken egyaránt
tevékenykedtek. Az oktatás a jezsuita módszert, a
kor legmagasabb színvonalú oktatási rendszerét
követte, hiszen Pázmány maga is jezsuita volt, egykor
a Grazi Egyetem hallgatója.

A Magyar Királyság középkorban alapított első
egyetemei – Pécsett és Esztergomban – csak rövid
ideig léteztek. A Nagyszombati Egyetem az első
olyan magyarországi felsőoktatási intézmény, mely
mind a mai napig működik, mint a legjelentősebb
magyar egyetem, a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem elődje.
A nagyszombati egyetemet Pázmány Péter bíboros,
esztergomi érsek alapította 1635-ben. Pázmány
Péter (1570–1637) protestáns családba született,
az Erdélyi Fejedelemséghez tartozó Nagyváradon
(ma: Oradea, Románia). A magyarországi katolikus
megújulás vezéralakja, a magyar nyelvű, barokk
széppróza kiemelkedő szerzője.
A Nagyszombati Egyetem alapítólevele,1635. május 12, Pozsony (ma: Bratislava, Szlovákia)
1 oldalas pergamen oklevél, függő viaszpecséttel; az oklevél mérete: 67,2 x 40 cm, a pecsét átmérője: 8,5 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

A nevével fémjelzett ellenreformáció a hívek
lassú megtérítésén, a katolikus intézményhálózat

A jellegzetesen jezsuita Nagyszombati Egyetem
eleinte bölcsészeti és teológiai karból állt, jogosult
volt a tudományos fokozatok adományozására és
már igen korán, 1667-ben kiegészült jogi karral is.
1769-ben megalakult a negyedik, orvosi fakultása, s
ezzel teljes szerkezetű klasszikus egyetemmé vált.
A jezsuita rend feloszlatása után, az alapító eredeti
szándékával is egyezően 1777-ben az egyetemet
Budára, majd 1784-ben Pestre költöztették, és itt nyert
végleges elhelyezést.

Levéltári jelzet: HU-MNL-OL – E 152 – Regestrata – Collegium Tyrnaviense – Fasc. 8. – № 26
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A vallettai Manoel
Színház tervrajza
A Cabreo Vilhena a vallettai Manoel Színházhoz
(Manoel Theatre-hez, azaz „A Manoel”-hez) kapcsolódó
tervgyűjtemény, amelyet a Máltai Nemzeti Könyvtár
őriz. A teátrum Európa harmadik legkorábban alapított,

A színház épülete alacsonyabb is volt a mainál, és
kisebb, csupán 39 páhollyal rendelkezett, míg ma 67
páholy található benne.

ma is működő színháza, a Brit Nemzetközösségen
belül pedig a legrégebbi.

A Teatro Pubblicoban először Scipione Maffei
klasszikus tragédiáját, a Meropét vitték színre,
1732. január 9-én. Ebben az előadásban a máltai
lovagok maguk játszották a szerepeket, a díszleteket
pedig a lovagok katonai főépítésze, Francois Mondion
tervezte. Az eredetileg Teatro Pubbliconak nevezett
színház nevét 1812-ben Teatro Realera, vagyis Királyi
Színházra módosították. 1866-ban aztán az intézmény
a Manoel Színház nevet kapta a színházalapító
nagymester után.

A dokumentum betekintést nyújt nem csak Málta
17. századi építészettörténetébe, de a sziget és
egész Európa kulturális életébe is.
1731-ben a portugál António Manoel de Vilhena
testvér (1663–1736), a Szent János-rend nagymestere
anyagi támogatást nyújtott az épület megépítéséhez.
Célja az volt, hogy az intézmény nyilvános
színházként működhessen, “az emberek őszinte
kikapcsolódásának szolgálatában”. A nagymester
az építkezés megkezdése előtt két házat vásárolt
a navarrai zárdától, amelyek homlokzata a valettai
Ószínház utcának (Old Theatre Street-nek) nevezett
utcára néz.

A tervgyűjtemény nevében a Cabreo szó a katalán
„Capbreu” vagy a latin „capi brevium” kifejezésből
származik, mely ingó és ingatlan vagyontárgyak
leltárát jelenti. Ezek ebben az esetben a Szent
János Lovagrendhez tartoztak. A Lovagrend a
kifejezést a föld- és vagyonállomány írásos és
rajzolt felméréséből álló iratok jelölésére használta.

A tervekből látható, hogy a színház nézőtere eredetileg
U-alakú volt, szemben a mai tojás (ovoid) alakzattal.

Pianta e Prospetto del Teatro Publico (A Manoel Színház tervrajza Valletta-ban, a Cabreo Vilhena irategyüttesben),
1736, Valletta (Málta)
1 fólió 5 apró toldással, papírra írt kézirat; 57 x 30 cm
Máltai Nemzeti Könyvtár
Levéltári jelzet: NLM Treas. B 310
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Fridtjof Nansen,
a sarkkutató
A felvételek a norvég Fridtjof Nansen sarkkutató
híres Fram expedícióját örökítik meg, az 1893 és
1896 közötti időszakból. Nemcsak a felfedezőút
eseményeit és mindennapjait mutatják be, de
azokat a tudományos kutatásokat is, melyeket
Nansen a tenger és a jég birodalmában végzett.
Fridtjof Nansen (1861–1930) állattant tanult,
tudományos pályafutását mélytengeri állatok
központi idegrendszerének kutatásával kezdte.
Santiago Ramon y Caial 1906-ban orvostudományi
Nobel-díjat kapott az ugyanebben a témában
végzett kutatásaiért, ugyanakkor az elmélet
technikai prioritása minden bizonnyal Nansent illeti.
Ő vezette azt az expedíciót, mely 1888-ban először
szelte át Grönlandot. A sziget belsején át vezető
utat síléceken tették meg. Az 1893–1896 között
tartó Fram felfedezőút során Nansenék az északi
szélesség 86°14’-ig jutottak el, mely nemzetközi
figyelmet és elismerést hozott a sarkkutatónak. Az
volt a célja, hogy átkeljen az Északi-sark jegén,
és igazolja azt a feltevést, miszerint a sarki jég
lassan sodródik Szibériától a Jeges-tengeren
át Grönlandig. Ezidőtájt a sarki régiók javarészt
ismeretlenek voltak, ilyen messze északon
korábban pedig még senki sem járt.
Fényképek Fridtjof Nansen sarkvidéki expedíciójáról, 1894. június 12, Jeges-tenger
4 darab fekete-fehér fénykép: 27 x 21 cm, 9,5 x 9,5 cm, 20,5 x 25,5 cm
Norvég Nemzeti Könyvtár
Levéltári jelzet: no-nb_bldsa_3c060 – q3c024

Csak tengerből és jégből áll, vagy ismeretlen földet
is rejt az Északi sark? Milyen gyorsan sodródik a
jég a sarki vizek felett, ha sodródik egyáltalán?
Milyen vastag a jégtakaró? Mennyire hideg
a levegő, és a víz hőmérséklete? Nansen
expedíciója többek között ezekre a kérdésekre

természetes kelet-nyugati áramlására hagyatkozva
próbálta elérni.
A Fram nevű hajót Colin Archer haditengerészeti
mérnök építette. Rendkívül masszív hajótestet
tervezett a legkeményebb tölgyfagerendák és
tartóelemek bonyolult rendszerével. A lekerekített
hajótestet úgy tervezték, hogy felfelé tolja a hajót,
ha azt a körülvevő jég össze akarná roppantani.
Nansen – a sarkkutatók egyet nem értése ellenére
– a Fram hajót a Jeges-tenger keleti részén lévő
Új-Szibériai-szigetekre vitte, befagyasztotta a jégbe,
és várta, hogy a sodródás az Északi sark felé
vigye. Végül a lassú előrehaladás és a sodródás
kiszámíthatatlansága miatt türelmetlenné váló
Nansen és kiválasztott társai 18 hónap után
elhagyták a hajót, hogy egy csapat kutya és szánkó
társaságában közelítsék meg az Északi sarkot. A
sarkot ugyan nem érték el, ám rekordot állítottak
fel azzal, hogy eljutottak az északi szélesség 86°
13,6′ pontjára. Onnan jégen és vízen át,
viszontagságos, hosszú út után érték el a biztonságot
nyújtó Ferenc József-földet. Közben a Fram tovább
sodródott nyugat felé, s végül az Atlanti-óceán
északi részén bukkant fel.
Az ebben az időszakban végzett tudományos
megfigyelések jelentősen hozzájárultak az
oceanográfi a új tudományágának kifejlődéséhez,
amely aztán Nansen tudományos munkájának
súlypontjává vált. Kutatásai során Nansen számos
tudományos körutazást tett, elsősorban az Atlantióceán északi részén, és hozzájárult a modern
oceanográfiai berendezések fejlesztéséhez is.

kereste a választ, s az Északi-sarkot a Jeges-tenger
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A modern meteorológia
megteremtése
Jack (Jacob) Bjerknes A mozgó ciklonok felépítése
c. tanulmányát 1919. február 1-jén jelentette
meg a Geophysical Publications (Geofizikai
Publikációk) c. szaklapban. E művet tekintik a
modern időjárás-előrejelzés alapvetésének, és
publikálása kulcsfontosságú volt a Bergeni
Meteorológiai Iskola életében.

hidrodinamika és a termodinamika kölcsönhatásainak
elemzésében. A módszer egyes elemeit maga
Bjerknes dolgozta ki, lehetővé téve a szisztematikus
adatelemzés segítségével megvalósuló matematikai
alapú előrejelzéseket. A kapcsolódó munka nagy
részét a norvégiai Bergeni Egyetem Geofizikai
Intézetében végezték.

A kiállított dokumentum egy időjárási térkép, amit
a Bergeni Meteorológiai iskola készített, az
időjárás-előrejelzés első időszakában. A
dél-norvégiai helyzetet mutatja 1918. augusztus
23-án.

Az 1940-es és 1950-es években a Bergeni
Iskola munkássága döntő jelentőségű volt a
numerikus időjárás-előrejelzés kifejlesztésében
és bevezetésében. A munka nagyrészt skandináv
és amerikai kutatók együttműködésén alapult,
akik az előrejelzések elkészítéséhez szükséges
számításokat már számítógépekkel végezték.

A Bergeni Meteorológiai Iskolát a modern időjáráselőrejelzés megteremtőjeként tartják számon, melyet
Vilhelm Bjerknes (1862–1951) meteorológus
professzor és fiatalabb munkatársai alapítottak
1917-ben. Az iskola kísérletet tett a légköri mozgások
meghatározására, felhasználva a matematikát a

Ez a transzatlanti együttműködés a bergeni iskola
fejlődése szempontjából is fontos volt, és meghatározó
szerepet biztosított a norvég meteorológusoknak a
modern meteorológia történetében.

Időjárási térkép, 1918. augusztus 23, Bergen (Norvégia)
Papírtérkép; 56,4 x 62,5 cm
Norvég Nemzeti Levéltár – Bergeni Területi Állami Levéltár
Levéltári jelzet: Norvég Meteorológiai Intézet, Bergeni Időjárás-előrejelzési Osztály
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Edvard Munch
végrendelete
Edvard Munch (1863–1944)
a
modernizmus
egyik
legjelentősebb festője; Sikoly
c. alkotása világszerte ismert.
A kiállított irat az ő, 1940-ben
készült végakarata.
Munch művészi karrierje
során fokozatosan kezdett
eltávolodni a naturalizmustól, a tárgyak pontos
ábrázolásától és ezek helyett a modern ember
érzelmi-gondolati
világának
kifejezésére
összpontosítani. Előbb a szimbolista irányzat
gyakorolt rá nagy hatást, majd később az
expresszionista művészet úttörőjévé vált.

Edvard Munch végrendelete, 1948. február 23, Oslo (Norvégia)

A végrendeletben, amely kilenc nappal Norvégia
náci megszállása után született, Munch az alábbiak
szerint változtatta meg korábbi végakaratát. Kikötötte:
“Megmaradt műalkotásaimat, rajzaimat, fametszeteimet,
litográfiáimat, mélynyomataimat, a fatömbökkel,
litográfiai kövekkel és vésett rézlemezekkel együtt
Oslo Város Önkormányzata örökli. Nem készíthető
lenyomat litográfiai köveimről, fatömbjeimről vagy
rézlemezeimről. Megmaradt grafikai munkáimból
darabonként csak 10 – tíz – adható el.”
A végrendeletben Munch leírja, hogy vagyonát,
műalkotásait és irodalmi műveit milyen módon kell
felosztani és kezelni. Ennek eredményeképpen jött létre
Oslo városában a Munch Múzeum, a nemzeti művészeti
múzeum, mely végül 1963-ban nyitotta meg kapuit.

1940. április 18-án kelt végrendeletében a művész
alkotásainak nagy részét Oslo városára hagyta: 1.100
festményt, 18.000 grafikai munkát, 4.500 vízfestményt
és rajzot, 6 szobrot, valamint a levelezését,
üzenetváltásait.

1 fólió, papírra írt kézirat; 24 x 33 cm
Norvég Nemzeti Levéltár – Oslói Területi Állami Levéltár
Levéltári jelzet: SAO/A-10383, Id 4-5, estate no.21/1944

(Fent) Edvard Munch önarcképe, festmény.
Munch Múzeum
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Fényképalbum Kodály
Zoltán tiszteletére
Kodály Zoltán (1882–1967) magyar zeneszerző,
-tudós, -tanár és népzenekutató volt, annak a
Kodály-módszernek a kidolgozója, amely 2016-ban
felkerült az UNESCO szellemi kulturális
örökség-jegyzékére.
A képek közül az elsőn Kodály énekkari
próbán látható. A fotó a 80. születésnapja
alkalmából 1962-ben összeállított fényképalbumból
származik,
amely
életének
fontosabb mozzanatait mutatja be.
Kodály Zoltán korán kezdett hegedülni, a zenei
alapokat édesapjától, a tehetséges amatőr zenésztől
sajátította el. 1900-tól Hans von Koesslernél
tanult zeneszerzést a budapesti Magyar Királyi
Zeneakadémián, doktori címét a magyar népdal
strófikus felépítéséről szóló disszertációval szerezte.
Amellett, hogy a Zeneakadémián tanított, a korszak
másik híres magyar zeneszerzőjével, barátjával,
Bartók Bélával népzenét gyűjtött.
Kodály az első világháború idején Bartók
Béla munkatársa volt az osztrák-magyar

hadügyminisztériumban, aki Bernhard Paumgartner
karmesterrel és zeneszerzővel együtt a háborús
sajtórészleg zenei osztályát irányította: míg
Paumgartner Bécsben, addig Bartók Budapesten.
1923-ban Budapest Székesfőváros Tanácsa felkérésére
komponálta meg egyik leghíresebb művét, a Psalmus
Hungaricust, a három korábbi város: Pest, Buda
és Óbuda egyesítésének 50. évfordulója alkalmából.
Amikor 1938-ban Magyarország kormánya bevezette
a „zsidótörvényeket”, Kodály csatlakozott azokhoz
a jeles magyar értelmiségiekhez és művészekhez,
akik ez ellen nyílt levélben tiltakoztak. A második
világháború után a Magyar Művészeti Tanács
vezetője, majd 1963-tól a Nemzetközi Népzenei
Tanács (IFMC) elnöke lett.
Ő fejlesztette ki a fent említett Kodály-módszert,
amely a természetes zeneiség kiaknázásával nyitja
meg a gyermekek előtt a zenetanulás örömeit.
Ezt a módszert azóta világszerte alkalmazzák
az oktatásban.

Részlet a Magyar Zeneművészek Szövetsége által összeállított Kodály Zoltán fényképalbumból,
1960/1962, Budapest (Magyarország)
4 darab fekete-fehér fénykép egy 45 fényképet tartalmazó albumból; az album mérete: 32 x 35 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-OL – P 2146 – 104 – № 15
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A Guernica elbontása a Modern
Művészetek Múzeumában
A fénykép az európai művészettörténet egyik
leghíresebb eseményét mutatja be, Picasso
festményének, a Guernicának elbontását a New York-i
Modern Művészetek Múzeumában (MoMA).
A Guernica Pablo Picasso (1881–1973) legismertebb
festményei közé tartozik. A spanyol polgárháború
időszakához kötődik, amikor a többek között
kommunistákból, szocialistákból és anarchistákból
álló köztársaságpárti erők harcoltak a Francisco
Franco tábornok vezette jobboldali nacionalistákkal.
Guernica, a Spanyolország északi részén fekvő
baszkföldi város a republikánus ellenállási
mozgalom bázisa volt. A várost 1937 áprilisában
a náci Németország Condor Légiója lebombázta,
elpusztította.

Fényképek a Guernica szétbontásáról a New York-i Modern Művészetek Múzeumában (MOMA, New York) és későbbi
felállítása a Casón del Buen Retiro-n (Madrid), 1981. szeptember 10./1981. szeptember 12, Madrid (Spanyolország)
1 fekete-fehér fénykép egy 29 fényképet tartalmazó gyűjteményből; 25,5 x 20 cm
Spanyol Nemzeti Levéltár – Országos Történeti Levéltár
Levéltári jelzet: ES.28079.AHN/2.3.1.6.1.2//FC-Mº_CULTURA,8,N.16
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Amikor a spanyol köztársaságpárti kormány
felkérte Picassót, hogy készítsen egy nagyméretű
falfestményt az 1937-es Párizsi Világkiállítás
spanyol pavilonjába, a festő Guernica lebombázását
választotta témául. 1937 májusában és júniusában
dolgozott a festményen, 35 napon át, amelyen
fekete, fehér és szürke színnel örökítette meg a
komor tragédiát, s szimbolizálta a fájdalmat és a

halált. A festményt végül 1937 júliusában állították
ki a Párizsi Világkiállítás spanyol pavilonjában.
1968-ban Franco diktátor vissza szerette volna
szállíttatni a Guernicát Spanyolországba. Picasso
azonban mindaddig nem járult hozzá ehhez, amíg a
spanyol nép újra köztársaságban nem élhet. Ezért
olyan feltételeket írt elő, mint például a „közszabadság
és a demokratikus intézmények” megvalósulása.
Picasso 1973-ban halt meg, a diktátor pedig 1975ben. Franco uralma után Spanyolország alkotmányos
monarchiává alakult, amely 1978-ban új demokratikus
alkotmányt fogadott el. A MoMA kezdetben
visszautasította, hogy a festményt hazaszállítsák
New Yorkból, arra hivatkozva, hogy a monarchia
léte ellentétes Picassonak a demokratikus
Spanyolországról szóló feltételével. 1981-ben
azonban, megváltoztatva ezt az álláspontot, végül
lebontották a festményt és a madridi Casón del Buen
Retiro-ba szállították, hogy Picasso születésének
100. évfordulója alkalmából kiállíthassák ott. Az
első évben csaknem egymillióan tekintették meg.
1992-ben a Guernicát a Museo del Prado-ból a
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía erre
a célra épített galériájába szállították.
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Az európai történelem megértéséhez alapvető
fontosságú az európaiak különböző identitásainak
és történelmi tapasztalatainak a megismerése. E
fejezet dokumentumai a vallási, nemzeti és etnikai

vallási, nemzeti vagy etnikai csoporthoz tartozott.
Az iszlám kisebbség a keresztény társadalmakban
sokszor periférikus helyzetbe kényszerült. A
zsidó közösségeknek évszázados üldöztetést kellett

közösségek történelmének sokféleségét érzékeltetik.

átélniük Európában, amely a Holokauszt rettenetes
közös tragédiájába torkollt. Európában jelenleg a
romák alkotják a legnagyobb nemzeti és etnikai
kisebbséget. Az ő történelmük általánosságban
a társadalmi kirekesztés, üldöztetés évszázadait
mutatja, s ennek részét képezik a Holokauszt alatti
szenvedéseik is.

Európában a vallások történetét sokszor nyugati
keresztény perspektívából szemléljük, mivel úgy tűnik,
mintha ez határozta volna meg a történelmünket. Ám,
miképp e dokumentumok is mutatják, a keresztény
kultúra nemcsak együtt létezett a zsidó és muszlim
kultúrákkal Európa-szerte, hanem azok mélyen
hatottak is rá. Általánosságban, sokféle vallási
közösség formálta az európai identitásokat, s
Európa történelme nem érthető meg csak a keresztény
közösségek történelmén keresztül.
Sokszor a domináns nemzetállamok szempontjából
elemezzük Európa történelmét. A nemzetállamok
azonban politikai és kulturális értelemben is
modernkori alkotások, s még a modernitásban is sok
más identitás formálta az európai történelmet. Az
itt található dokumentumok a kisebb nemzetek
és nemzetiségek perspektíváját is érzékeltetik
– például a máltai, a számi vagy a finn
emberekét – akik nyelvük, önazonosságuk
elismeréséért, vagy a függetlenségért küzdöttek.
A modern korban sok európainak kellett hátrányokat
elszenvednie amiatt, hogy valamely kulturális,

A migrációnak hosszú és változatos története van
Európában, amely szintén magában foglal olyan
történeteket, amelyek a migráns vagy a menekült
közösségekkel szembeni intolerancia kollektív
tapasztalatait mutatják meg. A jelenség történetileg
szemlélhető az üldözött muszlim, zsidó vagy roma
közösségek sorsán keresztül is. E kisebbségek sorsát
írott dokumentumok és fotók jellemzik a kiállításon.
Európa kultúrája mindig is sokféle közösség
szokásain, gondolatain, hiedelmein és tapasztalatain
alapult. E közösségeknek, ideértve az alsóbb
társadalmi osztályokat, a mindennapi életben
sokszor az elnyomást kellett átélniük. A nemi
identitások vagy a társadalmi nemek történelmét
ugyancsak meghatározta az üldöztetés, a kizárás és az
intolerancia. E tapasztalatok és azonosságok szintén
meghatározó részei az európai történelemnek.
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A „Tábarai Beatus” kódex
középkori miniatúrái
A „Tábarai Beatus” kódex kora középkorból
származó, miniatúrákkal díszített kézirat. A
spanyolországi Zamorában fekvő San Salvador de
Tábara kolostor szkriptóriumában fejezték be,
a 10. században. A szkriptórium a középkori európai
kolostorok írásnak szentelt műhelye volt. Ez a kézirat
az egyik legrégebbi kódex, amely Szent János
Apokalipszis-magyarázatát mutatja be. Alapvetően a
Santo Toribio de Liébana-ból származó, Beato (Beatus)
nevű szerzetes készítette, még a 8. században.
Az „Áldott Kódexek” általában olyan vallási
műalkotások voltak, amelyeket didaktikus
rajzokkal illusztráltak azért, hogy az olvasó jobban
megérthesse a bennük rejlő szent szövegeket. E
kéziratok Asztúria királyságában születtek, Beato
és utódai nevéhez kötődnek és a 8. század második
felétől készültek.
A kódex 171. oldalán látható miniatúra a San

Salvador de Tábara kolostor tornyát mutatja,
benne a kolostor másolóműhelyével. Az
illusztráció az európai művészet legrégebbi
szkriptórium-ábrázolása. A középkori miniatúrák
e gyöngyszeme két kódexmásolót, a könyvfestőt
és segítőjét ábrázolja.
A „Tábarai Beatus” lapszélre írt arab nyelvű
szövegeket is tartalmaz, ami arról árulkodik, hogy
a kéziratot mozarab környezetben használták,
valószínűsíthetően andalúziai keresztények. A
kézirat jól példázza, hogy a középkorban az
Ibériai-félszigeten együtt élt a keresztény és a
muszlim kultúra, és ez tovább emeli a kódex
történelmi jelentőségét és értékét.

Tábarai Beatus, 968–970
Színes miniatúrákkal illusztrált pergamen kódex, mely 171 oldalt tartalmaz (hiányzó és sérült oldalakkal); 36 x 25,5 cm
Spanyol Nemzeti Levéltár – Országos Történeti Levéltár
Levéltári jelzet: ES.28079.AHN/5.1.3//CODICES,L.1097
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Ezeréves rúnák:
Csókolj meg!
A rúnák az európai kulturális örökség szerves részét
képezik. Megalkotásukat a vikingekhez is kötik, mivel a
skandináv rúnamesterek a viking korszak kezdetekor
már betűket is véstek.

Ez az ábécé Skandináviában a Kr. u. 700 körüli
időszakban lerövidült és megváltozott, valószínűleg
a 6–7. század folyamán a nyelvben bekövetkezett
nagyobb változások eredményeként.

A rúnák nem nyelvet jelölnek, hanem egy ábécét –
az ógermán ábécét –, ahol minden jel egy hangnak
felel meg. Kr. u. 500-ig a germán népek használták
őket, délről, a Fekete-tenger partjától fel egészen
északig, Norvégiáig és Angliáig. A rúnaírásos
feliratok, amelyeket először nem sokkal Krisztus
születése után faragtak, valószínűleg a germán
nyelv legkorábbi példái Skandináviában.

A latin ábécé a kereszténységgel együtt jelent
meg, Kr. u. 1000 körül, de nem szorította ki teljesen
a rúnákat. Norvégiában a kétféle írásrendszert
párhuzamosan alkalmazták, egészen a 15. századig,
amikorra a rúnákat végleg elfelejtették. Addigra a
rúnák már nagyrészt kivesztek a kontinentális
Európából és Angliából is, ahol Kr. u. 1000 körül
már nem használták őket.

A leggyakoribb rúna-feliratok nevek voltak, amelyeket
apró tárgyakra írtak, hogy elárulják, ki birtokolta
vagy készítette őket. Sok felirat az érzelmekhez és a
vágyakhoz kapcsolódik. Az itt bemutatott rúnaírásból –
mely egy 1075–1100 közöttre datált oslói tehéncsonton
maradt fenn – ez olvasható ki: Kys mik! Magyarul:
Csókolj meg!

A régészet segítségével sokat megtudhatunk arról,
hogyan éltek ebben az időszakban az emberek
Norvégiában. Ha azonban azt szeretnénk vizsgálni,
hogy miként használták a nyelvet és hogyan fejezték
ki érzelmeiket és lelki életüket, a rúna-írásos
emlékekre támaszkodhatunk.

Ezeréves rúnák - Csókolj meg!, 1075–1100, Oslo (Norvégia)
Tehéncsont rúnajelekkel; 9,8 x 2,5 cm
Kultúrtörténeti Múzeum (Norvégia)
Levéltári jelzet: C33448. G 06097. N A41
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Királyi levél a muszlim
foglyok kiszabadulásáról
E dokumentum érzékelteti, hogy a muszlim közösségek is
meghatározó részei voltak Európa történelmi örökségének,
számos módon gazdagítva a kontinens kultúráját.

hozzánk, és hűséges magatartásodat a legmagasabb
szinten méltányoljuk.” Levelében Iszmail ragaszkodik
ahhoz, hogy Jakab király adja parancsba további
foglyok szabadon bocsátását is, akiknek ekkor még

I. Iszmail a Granadai Emirátus ötödik Naszrid királya
volt, 1314 és 1325 között uralkodott. A Muhammad ibn
al-Ahmar által 1230-ban létrehozott emirátus Granada
Naszrid Királyságaként is ismert, a Naszrid-ház volt
az Ibériai-félsziget utolsó muszlim dinasztiája. Két
évszázadnyi kulturális és gazdasági fellendülés után
az emírséget végül a Kasztíliai Királyság hódította
meg, és oszlatta fel az 1491-es granadai szerződéssel.

raboskodniuk kellett.

Aragóniai II. Jakab 1291 és 1327 között Aragónia
és Valencia királya, valamint Barcelona grófja volt.
E levélben I. Iszmail tájékoztatja II. Jakabo hat,
békeidőben elfogott muzulmán fogoly hazaérkezéséről,
és köszönetet mond neki a megmentésük érdekében
tett erőfeszítéseiért: „Megérkezett nagyra becsült
leveled” – írja – „hű szolgád, házad hírnöke által és vele
együtt a hat muszlim, akik békeidőben estek fogságba.
Nagyra értékeljük azt a gesztust, hogy elküldted őket

A levél az Aragóniai Királyság Levéltárában található
arab levélgyűjteményhez tartozik. E gyűjtemény
rendkívüli történelmi és filológiai értékkel bír. Közel
kétszáz arab ábécével írt iratot tartalmaz, amelyek
döntő többségét a Földközi-tenger muszlim
országainak királyai és magas rangú képviselői
küldték Aragónia királyainak, Granadától egészen
Egyiptomig, a 13. és a 15. század közötti időszakban.
A levél híven tükrözi a granadai muszlim királyság
és a keresztény aragón királyság közötti
kapcsolatrendszer összetettségét, amelyet háborús
és békés időszakok váltakozása jellemzett. Utóbbiakat
általában kereskedelmi, illetve a foglyok szabadon
bocsátásával kapcsolatos megállapodások kísérték.

I. Iszmail granadai király levele II. Jakab aragóniai királyhoz, 1324. augusztus 9, Granada(?) (Spanyolország)
1 fólió, papírra írt kézirat; 35,5 x 26 cm
Spanyol Állami Levéltár – Aragóniai Királyság Levéltára
Levéltári jelzet: ES.08019.ACA/3.7//ACA,COLECCIONES,Cartas árabes,núm.21
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Eszter Könyvének
tekercse
Eszter könyvének tekercse a zsidó nép és kultúra
jelenlétének egyik ékes bizonyítéka a középkori
Európában. A tekercs a 14–15. század körül keletkezett,
és a Spanyol Nemzeti Levéltár Országos Történeti
Levéltárában őrzik. E kiállításon az európai kultúra
zsidó gyökereit jelképezi, érzékeltetve a zsidóság
fontos hozzájárulását Európa történelmi örökségéhez.
Az Eszter könyve ószövetségi szöveg, amelynek
meghatározott történelmi vonatkozásai is vannak, s
ezen túl fontos szerepet tölt be a zsidó Purim ünnepen,
amikor felolvassák azt. A történet a Kr.e. 6. századi
Perzsiába vezeti el olvasóját, ahol nagyszámú
zsidó lakosság élt, alávetve a perzsa vallási és
politikai vezetésnek.
A történet szerint Ahasvérus perzsa király korábbi
házastársát megfosztotta a trónjától, és megparancsolta
minisztereinek, hogy keressenek helyette új hitvest a

számára. A miniszterek versenyt hirdettek tehát azért,
hogy kiválaszthassák a legszebb nőt. Mindeközben a
király egyik minisztere, Ámán, aki mélyen zsidóellenes
ember volt, azzal vádolta meg a zsidókat, hogy
elárulták a Birodalmat. Olyan rendelet előkészítésén
dolgozott, amelynek segítségével elpusztíthatták
volna őket a Perzsa Birodalomban. Ámán különösen
a király környezetéhez tartozó zsidót, Márdokeust
gyűlölte, aki nem volt hajlandó meghajolni őelőtte.
Márdokeus meggyőzte unokahúgát, Esztert, hogy
vegyen részt a szépségversenyen, ám semmiképp
se fedje fel zsidó származását. Eszter megnyerte
a vetélkedést, s így őt választották meg leendő
királynőnek. Egy lakoma során aztán elárulta a
királynak a zsidóságát, s védelmet kért magának és
a többi zsidó embernek. A király hallgatott rá, és
Adár havának 15. napján felfüggesztette Ámán
gyilkos rendeletét. Azóta e nap a zsidó nép ünnepe.

Eszter könyve, kb.14–15. század
6 darab pergamentöredék tekercs formában; 230,5 x 11,3 cm
Spanyol Nemzeti Levéltár – Országos Történeti Levéltár
Levéltári jelzet: ES.28079.AHN/5.1.3//CODICES,L.1423
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Az Ispotályos Lovagrend
Liber Bullaruma
Az irat egy 1733-ban keletkezett, jellegzetes Liber
Bullarum egyik oldala. A Liber Bullarum egyike volt
azoknak a nyilvántartásoknak, amelyeket 1346
óta az Ispotályos Lovagrend (hivatalos nevén: a
Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrend)
vezetett. A rendet, amelyet később Máltai
Lovagendnek is neveztek, Boldog Gellért alapította
Jeruzsálemben 1099 körül, és idővel az egyik
leghíresebb és legbefolyásosabb keresztény katonai
renddé vált.
A nyilvántartó könyvek a lovagok személyével
kapcsolatos javaslatok és kinevezések részleteit
tartalmazzák. Bemutatják, miképp utazta be a
Szent János Rend Európát, s hogy a lovagok által
alkotott hálózaton keresztül miképp áramlottak
az információk a rend központjába. A kötetekben
szereplő bejegyzéseket langue-k (nyelvi régiók) és
rendházak szerint csoportosítva jegyezték fel,
összhangban a rend szervezetével s belső
hierarchiájának logikájával.

A rendet a lovagok nemzetisége, valamint a birtokuk
és jövedelmeik területe alapján nyolc langue-ra,
vagyis osztályra osztották. A Szent János rend
osztályai a következők voltak: 1: Aragónia;
2: Auvergne; 3: Kasztília, León es Portugália; 4: Anglia
és az Angol-Bajor régió; 5: Franciaország;
6: Olaszország; 7: Németország; 8: Provence (az
Angol és az Angol-Bajor régiót csak 1782-ben
szervezték meg a többi után).
Több más lovagrendet is az ispotályos lovagoktól
eredeztethetünk, melyek követték szervezetüket és
hagyományaikat. Ilyen például a Szuverén Máltai
Katonai Lovagrend – hivatalos nevén a Szuverén
Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai
és Ispotályos Rend –, amelyet 1822-ben a veronai
kongresszuson ismertek el hivatalosan, valamint
a Szent János Rend – A Jeruzsálemi Szent János
Kórház Legtiszteletreméltóbb Rendje –, melyet
1888-ban Viktória királynő alapított.

Liber Bullarum, 1733, Málta
1 fólió, papírra írt kézirat; 30 x 40 cm
Máltai Nemzeti Könyvtár
Levéltári jelzet: AOM 537 f.1
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Egri török alattvalók
1771-es összeírása
A forrás az oszmán török alattvalók 1771-es
összeírása Eger városában, Észak Magyarországon.
Fontos kordokumentum, mely csaknem száz
évvel a török uralom vége után keletkezett, s a
régió multikulturális, többnemzetiségű jellegét
mutatja be.
A város, melyet a keresztény csapatok 1687.
december 17-én foglaltak vissza a törököktől, az
ostrom alatt szinte teljesen megsemmisült. A
városfalakkal körülvett területen csak 413 ház
maradt lakható, és főként török családok éltek
bennük. Miután a török csapatok kivonultak Egerből,
a fegyverletételi megállapodás feltételeként a
korábban iszlám hitre tért keresztényeket sem vitték
magukkal.

Conscriptionis universorum portae ottomanicae (Oszmán alattvalók összeírása Egerben),
1771, Eger (Magyarország)
14 fólió, papírra írt kézirat; 38 x 25 cm

Megbízható forrás hiányában a történészek
véleménye eltér a városban maradt muszlimok
pontos számát illetően. A királyi adminisztrátor
jelentése szerint 53 muszlim család tért át a
kereszténységre. Ők lettek a megsemmisült város
első lakói, akik az erőd közelében telepedtek le. Az

érvényben lévő házassági szabályok értelmében
azonban csak saját közösségükből választhattak
maguknak házastársat, ami elszigetelte őket más
csoportoktól.
Az 1771-es összeírás már 62, töröknek tekintett
családot említ és mellettük – ortodox vallásuk
miatt elszigetelődött – a történeti Macedóniában
született görögöket is. 1773. december 29-én
közülük tizenheten letették a hűségesküt Mária
Terézia királynőnek. Rajtuk kívül magyarok, németek,
szlovákok, lengyelek és szerbek is letelepedtek
a városban.
Az 1771-es összeírást a városi tanács hajtotta
végre. A Senatus Magistratus néven ismert tanács
a város legfontosabb testülete volt. Feladatai a
vizsgált korszakban a város lakosságának egész
életét átfogták, a születéstől a halálig. A tanács
végrehajtotta a felsőbb utasításokat, törvényeket
alkotott, városi alkalmazottakat vett fel és irányította
a munkájukat. Polgárjogot adományozott, ritka
esetben pedig egyes polgárokat megfosztott attól.

Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-HML – IV – 1 – b – 70. d. – B – XLVIII – b – 132
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A bánáti Charlotenburg
kéziratos térképe
Az irat egy falu térképe 1775-ből.
Saroltavár (németül Charlottenburg, románul
Charlotenburg) és a környező vidék egykor a
Magyar Királyság része volt, ma a romániai Temes
megye területén fekszik. Történelmi régiója a
Bánát, amely Közép-Európa délkeleti határán
terül el, és területe jelenleg három különböző
országhoz tartozik: a keleti rész Romániához, a
nyugati rész Szerbiához, kisebb északi része pedig
Magyarországhoz. Etnikai és nemzetiségi
szempontból rendkívül sokszínű vidék.
Az 1771-ben alapított Saroltavár volt az egyetlen
szabályos kör-alaprajzú település a bánáti régióban.
A belső, kör alakú tér közepén álló kúttól négy út
indult ki. A település külső peremén legyezőszerűen
szétnyíló telkeket alakítottak ki.

német telepessel, akiket gróf Karl Ignaz
Clary-Aldringen temesvári kormányzó telepített
le itt.
A Magyar Nemzeti Levéltár több térképet is
őriz Saroltavárról. A térképekhez tartozó iratok,
földkönyvek sajnos nem maradtak fenn, a saroltavári
térképekről mégis számos értékes adat leolvasható.
Az itt bemutatott példány az első birtokfelosztást
mutatja, amelyet Franz Häscher kamarai mérnök
végzett 1775-ben. A térképen szereplő táblázat
szerint a falu területén 31 féltelek volt, továbbá
szőlők, gyümölcsösök és legelők. A falunak volt
temploma, plébániája, temetője, fogadója,
mészárszéke, malma és szénatárolója is. Az egyes
parcellák mezőiben a birtokosok neveit is
feltüntették, míg a fekete számok a parcella számát,
a pirosak pedig a házszámokat jelentik.

A települést a Bánáti térség betelepítésének
második hullámában, 1771-ben alapították 131

Saroltavár (Scharlottenburg) kéziratos térképe a Temesi Bánságban, 1775
Kéziratos térkép papíron, lépték: [1:7000] 500 Kl. [= 13,5 cm]; 71 x 39 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-OL – S 1 – № 102:1
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Szlovén-magyar
kéziratos ábécéskönyv
Az 1833 körül írt könyv Közép-Európa
soknemzetiségűségét szemlélteti. A szerző,
Lülik István (szlovénül: Števan Lülik) születési
helyét, idejét nem ismerjük. Egyik leveléből
azonban tudjuk, hogy a Magyar Királyság
különböző városaiban tanított; előbb Rajkán,
majd a Mura környéki Battyándon (ma Puconci
a szlovéniai Prekmurje régióban), ahol 1847-ben
halt meg.
Lülik 1820-ban lefordított egy eredetileg német
nyelvű ábécéskönyvet, melyet az evangélikus
iskolák tanulóinak szánt. Kéziratos, kétnyelvű
tankönyvét párbeszédes formában írta, murántúli
szlovén és magyar nyelven. A könyvet a térség
evangélikus iskoláiban használták, és három
kiadása is megjelent.
A 276 oldalas kézirat végén hatoldalnyi, 894
bejegyzést tartalmazó szlovén-magyar szótár is
található. A tankönyvet Lülik 1833-ban fejezhette
be, amire a 240. oldalon olvasható egyik
matematikai feladatból következtethetünk. A könyv
ismereteket tartalmaz a gyermekneveléssel, a

családi kapcsolatokkal, a gazdálkodással és a
mezőgazdasággal kapcsolatban is, de foglalkozik
a kézművességgel, a kereskedelemmel, a
közlekedéssel, az étkezéssel vagy az ételekkel,
sőt még az építkezéssel és a lakberendezéssel is.
Érdekesége, hogy a szerző összehasonlítja benne
a szlovén kultúrát a némettel és a magyarral.
A latin betűkkel írt könyv nyolc fejezetből áll:
beszéd és írás, jóságos cselekedetekre vezető
beszélgetések, természettudományos és történelmi
ismeretek, Magyarország és azon belül a szlovének
által lakott Vas, Zala és Somogy vármegyék
leírása, a „vandalusok” és a magyarok történelme,
mesterségek leírása, valamint 33 tanmese
és számtan.
A könyv egyik témája a Vendvidék, melyet szerzője
a „Szlovenszka krajina” szóösszetétellel fejez ki,
mivel a régió lakosai szlovéneknek nevezték
magukat. A könyv magyar változatában őket
vandáloknak, „vandalusoknak” nevezi, mert a
Mura és a Rába folyók közelében lévő vandálok
hazájában éltek.

Lülik István szlovén-magyar abécéskönyvének címoldala, 1833 körül, Battyánd (ma: Puconci, Szlovénia)
Kéziratos könyv, mely 276 oldalt tartalmaz; 21 x 26 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-VaML – XIV – 59 – 1.
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A Pro Finlandia petíció
A „Nagy petíció” egy 1899-ben, az oroszosítási
törekvések első időszakában Finnországban

finnek nyelvi jogait és autonómiáját, tiltakozó petíció
született. Tizenegy nap alatt több mint félmillió

született irat.

aláírás gyűlt össze, mely szám a finn lakosság húsz
százalékát jelentette.

Az Orosz Birodalom 1809-ben foglalta el Finnországot,
amely Finn Nagyhercegségként a Birodalom részévé
vált és bizonyos autonómiát is magáénak tudhatott.
Finnország ezt megelőzően évszázadokon át
Svédország része volt. A finn nagyhercegi címet az
orosz cár viselte, de hatalmát Finnországban a
főkormányzó képviselte.
az 1899–1905 és 1908–1917 közötti időszakban
Finnország eloroszosítása abból a célból történt,
hogy korlátozni lehessen a Finn Nagyhercegség
autonómiáját és egyszersmind megtörjék kulturális
különállását. E 19. század végi, 20. század eleji
törekvés során az Orosz Birodalom megkísérelte
asszimilálni nemzeti és etnikai kisebbségeit.
Pro Finlandia petíció, 1899, 13 különböző országban jelent meg
13 kiadás 13 különböző nyelven, papíron; 39,5 x 29 cm / 31,6 x 23,2 cm
Finn Nemzeti Levéltár

Miután a cár nem vette figyelembe a kiáltványban
foglaltakat, egy újabb született, a Pro Finlandia
petíció. Tizenkét európai ország prominens kulturális
személyiségei írták alá, összesen több mint ezren,
köztük Émile Zola, Frédéric Passy, Rudolf Virchow,
Florence Nightingale, Eötvös Loránd, Fridtjof Nansen,
Henrik Ibsen és A. E. Nordenskiöld. Jóllehet a cár ezt
a petíciót is visszautasította, az eset mégis nagyszerű
példája annak, hogy válságok idején Európa népei
képesek kiállni közös értékeikért.
A finn parlament 1917-ben fogadta el végül a
Finn Függetlenségi Nyilatkozatot, amely kimondta
Finnország független nemzetállamiságát.

Válaszul II. Miklós orosz cár 1899-ben kiadott, ún.
Februári Manifesztumára, amely megszüntette a

Levéltári jelzet: 20982.KA
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A Máltai Írók Szövetsége
által összeállított ábécé tervezete
Az irat a Máltai Írók Szövetsége – 1921. december
22-ei – javaslata a máltai ábécé megalkotására.
A máltai nyelv alapvetően szemita nyelv, az arab
nyelv standardizált és latinizált változata, amelyet
Máltán beszélnek. Ez az egyetlen szemita gyökerű
latin betűkkel írt nyelv, amelynek egészen a 20.
század elejéig nem létezett elfogadott ábécéje és
szabványos helyesírása.
A Máltai Írók Szövetsége (L-Għaqda tal-Kittieba
tal-Malti) 1920. november 14-én alakult. Egyik fő
célja a máltai ábécé tudományos alapon történő
fejlesztése volt. A megalakulás után négy nappal
bizottságot állítottak fel, amely elkészítette a
máltai írás során használandó ábécé tervezetét. A

javaslatot az 1921. december 18-án tartott
közgyűlésen tárgyalták és hagyták jóvá, majd a
titkár az elfogadott ábécét elküldte a minisztérium
vezetőjének jóváhagyásra.
Miután a latin ábécét a minisztérium elfogadta, a
Máltai Írók Szövetsége az új ábécéhez tartozó
helyesírás szabályain kezdett el dolgozni. A
máltai helyesírás elfogadott rendszerét 1924-ben
vezették be.
Ennek ellenére a máltait, mint az angol melletti
másik hivatalos nyelvet csak 1934-ben ismerték el
a szigetországban. Korábban Málta hivatalos nyelve
az angol és az olasz volt.

A máltai ábécé betűkészlete a Máltai Írók Szövetségének ajánlása alapján,
1921. december 22, Valletta (Málta)
2 fólió, kézirat papíron, 21,5 x 21 cm
Máltai Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: NAM/EDU/26/1921
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Tanítás számi nyelven
Az irat Margarethe Wiig 1951-ben számi nyelven
írt tankönyvének, az ABC-nek egy oldala. A könyv
megjelenése előtt nem létezett számi nyelven
gyerekeknek írt tankönyv, így jó példa arra, hogy
az európai nemzetállamok a második világháborút
követően miként változtatták meg az álláspontjukat
kisebbségi kérdésekben.
Margarethe Wiig (1903–2002) Alf Wiig norvég
lelkipásztor, majd püspök felesége volt. 1923–1934
között a norvégiai Karasjokban élt, az akkor
plébánosként működő férjével. Karasjok a
Finnmark-felvidék közepén található, a Sápmi
régió közepén (Lappföldön). Míg Wiig asszony
Karasjokban élt, rájött, hogy az elérhető tankönyvek
közül hiányoznak a számi nyelvűek. Meggyőződése
szerint “egy, a számi gyerekek környezetére építő,
részben saját nyelvüket használó ábécéskönyv
megalkotása nem csak kívánatos, de szükséges is”.
Bármiféle hivatalos képesítés nélkül, optimista és
elkötelezett szemlélettől indítva belevágott tehát a
hiány pótlásába.
A munkát az Egyházi és Oktatási Minisztérium
jóváhagyásával kezdte, amely a tankönyvek
kiadásáért (is) felelt. Wiig asszony számos csatát
vívott a minisztériummal, amely sokáig nem látta
értelmét egy számi szövegeket is tartalmazó tankönyv
megalkotásának. Margarethe Wiiget azonban
nem lehetett eltéríteni attól a szándékától, hogy az
ABC-ben párhuzamosan jelenjenek meg számi és
norvég nyelvű szövegek, hogy a számi gyermekek
az anyanyelvükön tanulhassanak meg olvasni.

Az ABC hatalmas sikert ért el, utólag a számi
tankönyvtörténet legfontosabbjaként jellemezték.
Emellett a tankönyv széles körben népszerűvé
vált, mivel színes és szép illusztrációk szerepeltek
benne. Több finn szállodában is árusították a kötetet.
Norvégia számi politikáját az 1800-as évek végétől
az 1960-as évekig többé-kevésbé az asszimilációs
törekvés jellemezte. A második világháborút
követően azonban fokozatosan változni kezdett az
államnak a számi néphez és kultúrához való hozzáállás,
és ez az időszak a számi politikai szervezetek
újjászületését eredményezte. Jó példa erre a
szemléletváltásra a számi nyelvtanítás iskolai
bevezetése. A norvég iskolarendszer az 1880-as évek
végétől sok évtizedeken át szigorú norvégizációs
politikát folytatott, a politikusok támogatásával.
Minden iskolai könyv norvég nyelven készült, és
a számi nyelvet csak segédnyelvként használták
az alsó tagozatos tanításban.
A második világháború után már a kormányzati
hatóságok között is akadtak olyanok, akik a norvég
asszimilációs politikát meghaladva lehetőséget
biztosítottak a számi nyelv és kultúra népszerűsítésére.
A számi nyelv írásos használata az 1970-es évek
óta mind inkább elterjedt. 1989-ben megalakult a
Számi Parlament, amely (többek között) a számi
nyelvvel, kultúrával és társadalommal kapcsolatos
kérdésekben hoz döntéseket.

Margrethe Wiig számi ABC-je, 1951, Oslo (Norvégia)
1 oldal egy színes illusztrációkat tartalmazó nyomtatott könyvből; 17 x 30 cm
Norvég Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: RA/ S-1057/ Db/ L0034/ 0001
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Válogatás Szuhay Péter
roma fényképgyűjteményéből
Az itt látható fényképek pillanatképeket villantanak
fel a magyarországi romák történelméből. Szuhay
Péter, nemzetközi hírű magyar antropológus, a
modernkori magyar falusi társadalom jeles kutatójának
a gyűjteményéből származnak. A fényképek a romák
által Magyarországon és más országokban is
elszenvedett társadalmi kirekesztés, szegregáció

A letelepült, társadalomba beilleszkedő roma
szöges ellentéte volt a többségi társadalom
képzetei szerint a vad, heves vérmérsékletű,
rejtélyes, szabadságszerető cigány elképzelt alakja,
aki veszélyt jelent a többségi társadalomra, és
putriban, borzalmas körülmények között, szinte
vademberként él.

és üldöztetés jelenségeit is érzékeltetik.
Szuhay Péter érdeklődése az 1980-as években
fordult a társadalomtörténeti kutatás és a roma
népesség mindennapi élete felé. Kőszegi Edit
filmrendezővel közösen több dokumentumfilmet
forgatott a kérdéskörről, illetve számos e témáról
szóló kiállítás, tanulmány és könyv kapcsolódik
a nevéhez.
Szuhay gyűjteménye – melyet a Magyar Nemzeti
Levéltár digitális másolatban őriz – megmutatja,
hogy egyes korszakokban hogyan ábrázolta a
fotóművészet a magyarországi cigány, azaz roma
népességet. A gyűjtemény első darabjai Erdélyhez
köthetők. E felvételek – miképp azt Révész Béla
műtermi zsánerképei remekül is mutatják –
néprajzi gyűjtés keretében, stúdióban készültek.
A századforduló fényképészei rendszeresen örökítettek meg olyan cigány embereket, akik
úgymond beilleszkedtek a többségi társadalomba,
és a fotók ezt jelképezték. Ők többnyire zenészek
voltak, akik muzsikájukkal képesek voltak a
közönségüket elkápráztatni.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) 1960-as és 1980-as
évek között készült felvételei azt sugallták, hogy a
cigányság társadalmi problémaköre megoldódott. Ezek
a képek az iskolába járó, vagy dolgozó, kényelmes
otthonokban élő roma embereket ábrázolják.
Mindeközben a valóságban a cigányság társadalmi
helyzetére még mindig a kiszolgáltatottság, a szegénység
és a társadalmi kirekesztettség volt jellemző – erre szolgál
remek példaként Féner Tamás fényképe, a válogatás
utolsó darabja.
A kiállított képek a következők: Révész Béla műtermi
zsánerkép-sorozata (1908); Nevető cigánylány
(Magyarország, 1930-as évek, Balogh Rudolf fotója);
Zenész portréja (Buzsák, Magyarország, 1978);
„Dojdule”, azaz „esővarázsló eljárás” (Alsószentmárton,
Magyarország, 1964, Eperjessy Ernő felvétele);
Megérkezett a kosárutánpótlás (Buzsák, Magyarország,
1978, MTI felvétele); A kis, második osztályos
Lázár Jani segít Lakatos Péternek a tanulásban
(Rozsály, Magyarország, 1963); Erdei roma település
(Északkelet-Magyarország, 1970-es évek, Féner Tamás
felvétele).

Válogatás Szuhay Péter roma gyűjteményéből, kb. 1900–1980
(a digitális felvételek elkészítésének időköre: 2003–2013), (Magyarország, Románia)
7 darab TIF formátumú digitális másolat eredeti fekete-fehér fényképekről (magántulajdon), 1536 MB
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára / magántulajdon
Levéltári jelzet: HU-MNL-OL-X 10865 (№ 9, № 20, № 28, № 45, № 89, № 94, № 98.)
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A kereszténység
sokféle arca
A kereszténység nagy hatást gyakorolt az európai
történelemre, sokan az európai kulturális örökség
legfontosabb alkotóelemének tekintik. A történelmi
áttekintések ugyanakkor többnyire inkább a keresztény
egyház történetére összpontosítanak, mintsem a
vallás, a hit, vagy a gondolkodás történetére. A
kiállítás dokumentumai előbbit és utóbbit is jellemzik.
Pillanatképeket villantanak fel az egyház történetéből,
az egyház és a világi uralkodók kapcsolatáról,
vagy a keresztény tudás megteremtéséről és
továbbhagyományozódásáról, a keresztény ünnepek
eredetéről és a vallás követőinek mindennapjaiból.

03

Bár a keresztényeknek kezdetben üldöztetéseket
kellett szembenézniük, a vallási közösség már a
Római Birodalom korában gyorsan gyarapodott. A
történészek szerint ez – az egyistenhit varázsán túl
– a keresztényeknek a lélek halhatatlanságába és az
emberi egyenlőségbe vetett hitével is magyarázható.
A kereszténység kétségkívül átalakította a
gondolkodás történetét Európában és szerte a
világban, s a keresztény egyház hosszantartóan
befolyásolta az európai és a világtörténelmet.
A világon Örményország lett az első ország, amely
a kereszténységet állami vallássá emelte 301-ben,
és I. Konstantin uralma alatt, a 4. évszázad elején
már hivatalos vallásként ismerték el a Római Birodalomban is.
A középkorban szinte valamennyi európai ország
felvette a kereszténységet, és az európai államok
története összefonódott a keresztény egyházakéval.
A középkori monarchiák jelentős lépéseket tettek a
kereszténység terjesztése s egyúttal a keresztény
állam megerősítése felé. A „szent háborúk” a
középkori kereszténység egyik jellemzőjének

szent helyeket kívánták visszafoglalni a muszlimoktó
a 11–13. században.
IX. Gergely pápa külön intézményként 1231-ben
alapította meg az inkvizíciót. Az inkvizíció
évszázadokon át létezett, ennek során zsidókat
és muszlimokat, s olykor az egyház ellenségeinek
tekintett keresztényeket kínoztak és üldöztek. A
gyarmatosítással az inkvizíció elért más földrészeket
is. A korai keresztény egyház megteremtette az
„Igazságos Háború” tantételét, és szinte általánossá
tette a vallási türelmetlenséget. Hosszú története
van azonban annak is, hogy keresztény gondolkodók
elutasították a háborúkat és az erőszakot.
A protestantizmus mint keresztény mozgalom
Európában a 16. század elején indult el, a korabeli
Római Katolikus Egyház tanításaira és gyakorlatára
adott válaszként. Egyéb római katolikus doktrínák
mellett a pápaságot és a szentségeket is tagadta.
A 16. század vallási válsága újabb konfliktusokat,
megosztottságot és háborút szült Európa-szerte.
Mára a protestantizmus több mint 500 éves szellemi
hagyománya az európai kulturális örökség fontos,
meghatározó részévé vált.
A 17. századtól a felvilágosodás szellemi mozgalma
alapvető hatást gyakorolt az európai kultúrára, a
tudományokra vagy a politikára. Az új eszmék élesen
ellentétesnek tűntek a korábbi vallási ideológiákkal
és keresztény filozófiákkal. Az államhatalom és az
egyház viszonya kétségkívül meg is változott az
újkorban. A „modernitás” és a „vallás” azonban nem
ellentétes fogalmak. A kereszténységet a modern
társadalmak és az államok is újra és újra felfedezték
s felfedezik maguknak.

tekinthetők. A legismertebb keresztes hadjáratok a
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A Szent János
Ispotály alapítása
A kiállított irat II. Paszkál pápa (1050/1055–1118)
Pie Postulatio Voluntatis (A legalázatosabb kérés)
című bullája, melyet 1113. február 15-én adott ki a
Szent János Ispotály, azaz a Szent János Ispotályos
Lovagrend (mai nevén a Szuverén Jeruzsálemi,
Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos
Rend) részére. Az irat mérföldkő volt a Szent János
Ispotály történetében, hiszen így az intézmény,
melyet Boldog Gellért alapított a 11. század közepén
Jeruzsálemben, végül elnyerte működéséhez az
egyház áldását.

Egyes kutatók a pápai bullát az ispotály alapító
okiratának tekintik, mely az egyház keretein belül
működő vallásos közösség tevékenységét intézményi
rangra emelte. Az oklevél kibocsátásával a pápa
mindenesetre hivatalosan elismerte azt, hogy a
szervezet a római katolikus egyház szerves része.
Jóváhagyta az ispotály alapítását, amely így az
egyház kiemelt támogatását élvező, laikus renddé
alakult. Ezen felül a bulla jogot biztosított arra, hogy a
rendtagok bármiféle külső beavatkozástól mentesen
választhassák meg saját vezetőjüket, a nagymestert.

1048 körül Al-Mustansir Billah fátimida kalifa
engedélyt adott az Amalfi Köztársaság kereskedőinek,
hogy Jeruzsálemben ispotályt építsenek. A
kórház-menedékhelyet üzemeltető, Boldog Gellért
vezetése alatt álló keresztény közösség az első
kereszteshadjárat idején, 1099 körül vált függetlenné.
Erre az időszakra tehető az Ispotályos Lovagrend
létrejötte is.

A pápai oklevél magában foglal egy listát is a rend
franciaországi és olaszországi kórházairól és
menhelyeiről. A jegyzék egyértelműen bizonyítja, hogy
az ispotályosok tevékenysége már ekkor is kiterjedt
Európára, és nem korlátozódott a Jeruzsálemi Királyság
területére.

Pie Postulatio Voluntatis (A legalázatosabb kérés), 1113. február 2, Benevento (Olaszország)
1 fólió, pergamenre írt kézirat, 54 x 42 cm
Máltai Nemzeti Könyvtár
Levéltári jelzet: NLM/AOM/6
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Kódex a Santiago de
Compostelába vezető zarándokútról
A kódexet az Ibériai-félszigeten készítették a 12.
században és az európai zarándoklatoknak – szent
helyek vallási célból való meglátogatásának – egyik
első ismert dokumentuma.
Az 1140 körül összeállított Liber Sancti Iacobi (Szent
Jakab Könyve) különböző, Szent Jakab apostol
személyéhez és az ő tiszteletérre alapított, Santiago
de Compostelában található szentélyhez kapcsolódó,
liturgikus és hagiográfiai szövegeket, illetve vallásos
énekeket tartalmaz.
A kódex e válogatás legszebb darabjait tartalmazza,
hasonlóan a Santiagoi Székesegyházban őrzött,
gazdagon illusztrált, Codex Calixtinus néven ismert
kötethez. Ezt a példányt Arnaldo de Monte ripolli
szerzetes másolta a saját kolostora számára 1173-ban,
compostelai zarándokútja során.
A kódexkötet öt részből áll. Tartalmaz egy, a másoló,
Arnaldo de Monte által írott, a ripolli Szűz Mária
kolostor apátjának és konventjének címzett levelet is.
Az öt könyv közül az utolsót, az „Iter pro peregrinis ad
Compostelam” (azaz Compostelai zarándokút vagy
Útmutatás a Compostelába igyekvő zarándoknak)
címűt egy Aymeric Picaud nevű francia szerzetes
írhatta. Műve segítségként szolgált minden
zarándoknak, aki el kívánt jutni Szent Jakab apostol
sírjához. A könyv részletesen ismerteti az útvonalat,
az út során igénybe vehető menedékhelyeket, és
példaként megemlít számos híres zarándokot, akik

már megtették az utat. Részletes földrajzi leírásokkal
is szolgál, főként Santiago de Compostela városáról.
Ismertet számos szerencsétlen és veszélyes
kimenetelű eseményt, hogy óvatosságra intse
a zarándokokat, illetve felsorolja a zarándokút
során feltétlenül meglátogatandó szent helyeket
és ereklyéket.
Noha a hispániai Szent Jakab-zarándoklat hagyománya
a 6. századig nyúlik vissza, az apostol feltételezett
sírját Galícia tartományban csak a 9. század elején
fedezték fel. Az esemény óriási lökést adott a
zarándokmozgalomnak, Santiago de Compostela
pedig a 11. századra a nyugati keresztény világ
három legfontosabb szent helyének az egyikévé vált,
Róma és Jeruzsálem mellett. Ebben az időszakban
alakultak ki a Compostelába vezető ismert
zarándokútvonalak is. A Camino de Santiago (Szent
Jakab út) Európa egyik fő zarándokútvonalává, illetve
egyúttal a kultúraközvetítés egyik fő csatornájává vált
a középkorban. Jelentős mértékben hozzájárult az
európai kultúra különböző eszméinek elterjedéséhez
az Ibériai-félszigeten.
Az UNESCO a Liber Sancti Iacobi kódexet felvette
a Világ Emlékezete Program jegyzékére, és ezzel
elismerte a kötet kiemelkedő kulturális értékét és
történelmi jelentőségét. Ez is mutatja, hogy Szent
Jakab Könyve nem csupán a zarándoklatok vagy az
egyháztörténet szempontjából érdekes dokumentum,
de fontos része az európai kulturális örökségnek is.

Liber Sancti Iacobi, 1173, Santa María Kolostor, Ripoll (Spanyolország)
Pergamenre írt kéziratos kódex, 85 fólió, 28 x 18 cm
Spanyol Állami Levéltár– Aragóniai Királyság Levéltára
Levéltári jelzet: ES.08019.ACA/3.38.4//ACA, COLECCIONES, Manuscritos, Ripoll, 99
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Középkori kommentár
A jelenések könyvéhez
A Lorvãoi Apokalipszis gazdagon illusztrált kézirat, mely
a portugáliai Lorvão városából való Liébanai Szent
Beatusnak (kb. 730–kb. 800), az észak-spanyolországi
liébanai kolostorban élt szerzetesnek A jelenések
könyvéhez írott kommentárját tartalmazza. Szent Beatus
bibliamagyarázatát 776-ban kezdte írni, majd 784-ben
és 786-ban is átdolgozta azt. A Lorvãoi Apokalipszist
ezt követően újabb részekkel egészítették ki 1189-ben.
A János jelenései, vagy másnéven A jelenések könyve
az Újszövetség utolsó könyve, és János apostolnak a
bűnös világ végéről szóló látomásait örökíti meg, ahol a
jó és a rossz örök harca Krisztus győzelmével ér véget.
Szent János látomásai logikai alapon értelmezhetetlenek,
így A jelenések könyve szövegei allegorikus és
szimbolikus magyarázatokat kívántak meg ahhoz,
hogy jobban befogadhatók legyenek. A keresztényeket
a Római Birodalomban sokáig üldözték, megalázták
és a társadalom peremére szorították. A római vallás
istenként tisztelte a császárt, azokat pedig, akik
istenségét nem fogadták el, megfosztották anyagi
javaiktól, némely esetben pedig mártírhalál lett a sorsuk.
A kinyilatkoztatás szimbolikus, profetikus elbeszélés,
amely a keresztény vallás követőinek megnyugtatására
szolgált, és hitük megőrzésére buzdította őket. A
jelképes nyelvhasználatra azért volt szükség, hogy a
nem keresztény vallásúak ne érthessék meg a szöveget.

előbb-utóbb el fog bukni, Krisztus pedig végül minden
és mindenki felett győzedelmeskedik. A sárkány az
ördög jelképe, illetve a római császáré és minden más
uralkodóé, akiket Krisztus végül le fog győzni. Míg az
Ószövetség a zsidó nép öröksége, „isten kiválasztott
népéé”, akik hitük szerint megörökölik majd a Földet, A
jelenések könyve ennél többet ígér: valamennyi ember
sorsát megjövendöli.
A Lorvãoi Apokalipszis számos képi ábrázolást
tartalmaz. Az egyik legszebb ezek közül – a termés
és szüret – az ítélkező Krisztust ábrázolja a győzelem
koronájával, aki kezében sarlóval készül leszüretelni
a termést arról a földről, amelyet kiszárított és
megmérgezett a bűn. A Szentírás az isteni ítéletet a
terméshez és a betakarításhoz hasonlítja. A szüret az
istennel szembeszegülő emberiség teljes pusztulását
jelképezi, amelyet az igazságosság sarlója levág. Az
ábrázolásban megjelenik egy angyal is, sarlóval vagy
kaszával a kezében, hogy az emberi lázadás által
megmérgezett szőlőtőkéket indáikkal együtt lemetssze,
és Isten haragjának présébe dobja, ami összepréseli
azokat. A kép anakronisztikus elemeket is tartalmaz,
amelyek azt a korszakot jellemzik, amikor az ábrázolás
született. Ilyenek például a földművelő eszközök (kasza,
sarló, vesszőkosár), a szüretelők ruházata, a lugasra
felfutó szőlőtövek elrendezése, illetve maga Krisztus,
aki ezen az ábrázoláson széles szalmakalapot visel.

A keresztények többek között A jelenések könyvének is
köszönhetően mélyen hitték, hogy a Római Birodalom

Lorvãoi jelenések könyve, 1189, Lorvãoi kolostor (Portugália)
gazdagon illusztrált, pergamenre írt kódex, 1 kötet, 221 fólió, 355,5x 26 x 8,5 cm
Torre do Tombo Portugál Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: PT/TT/MSML/B/44
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A břevnovi kolostor
adománylevele
A břevnovi kolostor 1224-es adománylevele érzékelteti,
hogy milyen fontos szerepet játszottak a kolostorok
az európai történelemben.
A rendházak a középkor fontos intézményei voltak,
többek között az oktatás, a földművelés, a hitélet és
a diplomácia terén láttak el fontos feladatokat. Az
uralkodócsaládok gyakran alapítottak kolostorokat
és bőséges anyagi támogatásban részesítették őket,
hiszen az így alapított rendházak az uralkodók
hatalmának hűséges és megbízható támaszainak
számítottak.

önálló település volt, 1907-ben nyert városi rangot,
1921-ben pedig Prága részévé vált.
A kolostort Szent Adalbert prágai püspök alapította
993-ban; ez volt az első bencés férfi rendház a Cseh
Korona országainak területén.
Az intézmény fontos szerepet játszott a közép-keleteurópai egyháztörténetben; irányítása alá tartoztak
az észak-csehországi Broumov-ban és Police-ben
működő kolostorok. Az apátság arról is híres, hogy
itt működik Csehország legrégibb sörfőzdéje.

A břevnovi bencés főapátság ma a cseh főváros, Prága
Břevnov kerületében található. Břevnov eredetileg

A břevnovi kolostor adománylevele, 1224. június 24, Prága (Csehország)
pergamenre írt oklevél 5 különböző méretű függőpecséttel, 45 x 56 cm – 2,2 cm
Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára
Levéltári jelzet: CZ NA ŘBB Inv. No. 10
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A Szent Kehely
Az 1399-ben kiadott spanyolországi oklevél komoly
vallási és történelmi jelentőséggel bír. Egy kőkehelynek
az átadását dokumentálja I. Márton aragóniai király
számára. A kelyhet korábban a San Juan de la Peña-i
kolostorban őrizték, a 12. században pedig már Szent
Grálként azonosították. A Szent Kehely vagy a Szent
Grál a keresztény hagyomány szerint az az edény,
amelybe Jézus Krisztus bort töltött az utolsó vacsorán.
A kelyhet a monostor perjele és az athéni érsek adta
át a királynak, aki kötelezettséget vállalt, hogy megőrzi
a Grált a saját kápolnájában. Cserébe I. Márton egy
arany kelyhet ajánlott fel a kolostornak. Az eseményt
a király titkára 1399. szeptember 26-án jegyezte fel.
A kelyhet előbb a barcelonai királyi palota kápolnájában
őrizték, sok más ereklyével együtt. 1437-ben azonban

V. Alfonz király számos ereklyét, köztük a Grált is a
Valenciai Székesegyháznak adta, zálog gyanánt,
mivel itáliai hadjáratainak költségei fedezésére
kölcsönt vett fel az egyháztól. A kelyhet máig a
Valenciai Katedrális kápolnájában őrzik, amely
emiatt a keresztény zarándokok kedvelt úticélja lett.
1982-ben II. János Pál pápa misét celebrált a Szent
Kehellyel, majd XVI. Benedek pápa is így tett 2006
júniusában, a Valenciában, az ötödik alkalommal
megrendezett Családok Világtalálkozójának
záróeseményén, ahol az edényt „a leghíresebb
kehelynek” (hunc praeclarum Calicem) nevezte.
Az ereklye jelentőségét tovább növeli az a tény, hogy
az Európában fennmaradt kevés „szent kehely” egyike.

A San Juan de la Peña-i kolostorban őrzött szent kehely I. Márton aragóniai király részére történő átadásáról szóló
feljegyzés, 1399. szeptember 26, Barcelona (?) (Spanyolország)
pergamenre írt kézirat, 31,5 x 44,5 cm
Spanyol Állami Levéltár – Aragóniai Királyság Levéltára
Levéltári jelzet: ES.08019.ACA/9.1.3.9.-1//ACA,CANCILLERÍA,Pergaminos,Martín I,Carp.323,136
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Jeromos Bibliája: a Vulgata
A latin nyelvű kötet Jeromos Bibliája néven ismert, és
az alábbi részekre tagolódik: Szent Jeromos, a fordító
bevezetője; Lyrai Miklós Proféták című magyarázatai,
a Biblia szövege; valamint további szerzők által írt
kiegészítések, Új írások és Másolatok címek alatt.

A kódex történetéről is vannak információink: a
példányt Clement Sernigi firenzei kereskedő vásárolta
meg 1494 áprilisában Pedro Lombardo Szentenciák
című művével együtt, egy bizonyos Vanta Gabriel de
Atavantétól. Az adásvételt szerződésbe is foglalták.

Szent Jeromos (latin nevén: Eusebius Sophronius
Hieronymus, kb. 347–420) keresztény pap és
teológus volt, aki Kr.u. 382-ben fordította le a Bibliát
latin nyelvre. A fordítást a korszakban Vulgata
néven ismerték.

Jeromos Bibliáját később a portugáliai Szent Jeromos
Rend Santa Maria de Belém-i monostorának
adományozták. A kódexet 1808-ban, Napóleon
első portugáliai hadjárata során, az Andoche Junot
tábornok parancsnoksága alatt szolgáló francia
katonák magukkal vitték Franciaországba. Napóleon
bukása után azonban XVIII. Lajos visszaszolgáltatta
a Bibliát Portugáliának, s a Szent Jeromos nevét viselő
szerzetesrend 1815-ben kapta vissza azt. A kötet
tehát – a középkori kódexekre jellemző módon
– igen kalandos történetet tudhat a magáénak.

A Vulgatát, a Biblia hivatalos latin fordítását először
a 16. században jelentették meg nyomtatásban, és
végleges formájában a katolikus egyház a tridenti
zsinaton (1545–1563) fogadta el. A VIII. Kelemen
pápa által 1592-ben kiadott változata a római katolikus
egyház által hivatalosan elismert bibliaszöveg
maradt egészen 1979-ig. Ekkor egy újabb változatot
fogadtak el, amelyet Nova Vulgata-nak neveznek.

Jeromos Bibliája, első kötet , 1495, Lisszabon (Portugália)
pergamenre írt, gazdagon illusztrált kódex, 516 fólió, 40,8 x 28,3 cm
Torre do Tombo Portugál Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: PT/TT/MSMB/A/L67
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Szent Olaf miséje
A 15. századi középkori oklevél az észak-európai
egyháztörténetbe enged bepillantást.
A töredékesen megmaradt dokumentum egyike
annak a katolikus misekönyvekből származó 6000
pergamentöredéknek, amelyeket a reformáció
után, főképp a 17. században apró darabokra
vágtak, hogy a norvég hatóságok a koppenhágai
kormányzatnak küldött számadáskönyvek borítóiként
„hasznosíthassák” őket. A 19. század során ezek
a kötetek a Norvég Nemzeti Levéltárba kerültek,
ahol a misekönyv-töredékeket leválasztották
a számadáskönyvekről, és a levéltár külön
töredékgyűjteményében helyezték el őket.
A kézirat a költői és zenei kreativitás különleges
példája a norvég történelem egy olyan korszakából,
amelyből csak kevés írásos forrás maradt fenn. A
szöveg egy Szent Olaf tiszteletére íródott mise
részletét tartalmazza. II. Olaf Haraldsson a hagyomány
szerint a Norvégia örökös királya cím (Rex perpetuus
Norvegiae) birtokosa volt. A tiszteletére szentelt
ünnepnap, a július 29-ei Olsok a király 1030-as,

stiklestadi csatában bekövetkezett halálának állít
emléket. Az 1030-as Angolszász Krónika szerint a
királyt egy korábbi szövetségese ölte meg a csatában.
II. Olafot helyi püspökök avatták szentté 1031-ben,
amit III. Sándor pápa 1164-ben hagyott jóvá. Szent
Olaf halálának és vértanúságának évfordulója
a skandináv régióban és Észak-Európa egyéb
területein egyházi ünneppé vált. A „Lux illuxit”
szekvencia ehhez az egyházi ünnephez kapcsolódóan
született meg, valószínűleg a 12. század második
felében és részben hagyományos norvég és skandináv
dallamokból áll.
A szekvencia a korai, helyi keletkezésű liturgikus
szövegek ritka példája; érzékelteti azt, hogy a
norvég katolikus liturgia és egyházi élet szorosan
kapcsolódott Európa más országainak gyakorlatához.
A töredékből továbbá az is kiviláglik, milyen
erős kultusz övezte Szent Olaf király személyét
Norvégiában a kereszténység felvételét követő
évszázadokban.

Szent Olaf miséje, 15. század
1 fólió, töredékben fennmaradt, pergamenre írt kézirat és kotta, 21 x 30 cm
Norvég Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: EA-5965 The National Archives’ Collection of Mediaeval Charters, F27 Fragments in Latin, No.2462
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Magánlevelek az augsburgi
birodalmi gyűlésről
Az 1531-es keltezésű levelek bepillantást engednek
az európai reformáció és ellenreformáció küzdelmeibe.
Portugáliai Izabella német-római császárné, a „szegfű
császárnéja” küldte őket Gomez de Benavides
tábornagynak, Frómista őrgrófjának. Férje, V. Károly
erőfeszítéseiről számol be bennük, aki mindent
elkövetett annak érdekében, hogy Luther követőit
visszatérítse a katolikus hitre. Izabella 1529 és
1533 között, férje hosszú európai utazása alatt
Spanyolország régense volt.
V. Károly (1500–1558) egyszerre volt német-római
császár, Nápoly, Szicília és Szardínia uralkodója,
német király, valamint Kasztília és Aragónia királya,
Ausztria főhercege és Németalföld uralkodója. A
reformáció Károly német-római császári uralmát is
érinthette, hiszen a császár szilárdan hitt abban, hogy
a római katolikus vallás és egyház az általa irányított

hatalmas birodalom összetartó erejét képezi. Károly
ebből következően a kereszténység és a katolikus
egyház védelmezőjeként lépett fel, és vezető
szerepet vállalt az egyre terjedő protestantizmus
elleni küzdelemben.
1530-ban Károly birodalmi gyűlést hívott össze
Augsburgba, abból a célból, hogy a katolikus hitre
való visszatérést, rekatolizációt elősegítse. A gyűlés
azonban nem érte el a célját, ezért III. Pál pápa
utasítására végül összeült a tridenti zsinat, mely 1545
és 1563 között ülésezett Észak-Olaszországban.
A zsinaton Luther Mártonnak, a reformáció vezéralakjának
tanai egyszerre ütköztek össze a kor két legnagyobb
hatalmával: a Német-Római Birodalommal és a
Római Katolikus Egyházzal.

Portugáliai Izabella császárnő levelei Gomez de Benavides marsalnak férje, V. Károly erőfeszítéseiről, hogy az augsburgi
birodalmi gyűlésen a lutheránusokat visszatérítse a katolikus hitre, 1531. július 7, Ávila (Spanyolország)
2 fólió, papírra írt kézirat, 28,5 x 21,5 cm
Spanyol Állami Levéltár – A Nemesség Történeti Levéltára
Levéltári jelzet: ES.45168.AHNOB/2.12.5.5//FRIAS,C.21,D.70
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Szent Pál utazásainak
időrendi térképe
A térképet Abraham Ortelius (1527–1598) készítette
1579-ben.
Ortelius a németalföldi Brabant hercegségből
származó térképész és földrajztudós volt. Az ő
nevéhez köthető az első modern világatlasz, a
Theatrum Orbis Terrarum, és őt tartják a holland
és voltaképpen az egész európai térképészet és
földrajztudomány atyjának.
Tarszuszi Pál – ismertebb nevén Szent Pál vagy
Pál apostol – a korai kereszténység fontos alakja
volt, levelei az Újszövetség fontos részét képezik. A
térkép Pál utazásait dokumentálja Szicíliától egészen
a Földközi-tenger vidékének legészakibb régiójáig.
Úgy tartják, hogy Pál apostol honosította meg a

kereszténységet Szicíliában, amikor időszámítás
szerint 59-ben Szirakúzába látogatott, miként arról
a Bibliában az Apostolok cselekedetei is beszámol.
A térkép főcímének két oldala két jelenetet ábrázol, a
bal oldalon Pál megtérése, a jobb oldalon pedig az
apostol máltai hajótörése látható. Alul egy részlet
olvasható Pál apostolnak a Korinthosziakhoz írott
első leveléből. Hasonló térképet láthatunk Ortelius
1570-ben megjelent, már említett Theatrum Orbis
Terrarum című atlaszában is.
A németalföldi térképészet aranykorából származó
irat csupán egyetlen példa arra, hogy milyen szorosan
kapcsolódik egymáshoz a keresztény vallás és a
tudomány története.

Peregrinationes divi Pavli / Typvs corographicus (Szent Pál apostol utazásainak kronologikus térképe), 1579
1 fólió, papírra nyomtatott térkép, 60 x 80 cm
Máltai Nemzeti Örökség Intézete
Levéltári jelzet: Dokumentumtár No. 31665-60
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Kémkedés a Török és
a Perzsa Birodalom ellen
A levelet IV. Vagharsapat Dávid örmény katolikus
pátriárka (1590–1629) írta III. Fülöp spanyol királynak

Miután I. Abbász perzsa uralkodó (1571–1629) 1604-ben
elfoglalta Jerevánt, az örmény lakosság nagy részét

(1578–1621). Beszámol benne saját helyzetéről, és
felajánlja szolgálatait a spanyol koronának, vállalva,
hogy kémkedik Perzsia és Törökország ellen.

Perzsiába deportálták. IV. Dávid pátriárka és más
főpapok a keresztények új településén, Új-Djulfában,
az iráni Iszfahán város örmény negyedében látták
el a deportált örmények lelki gondozását. Innen
küldte a pátriárka a levelet III. Fülöpnek, 1615-ben.

Az Örmény Katolikus Egyház egyike azoknak a keleti
keresztény egyházaknak, amelyek elismerik a római
pápa egyházfőségét, ám liturgiájuk nyelve nem a
latin, hanem az örmény.
III. Fülöp uralkodása idején – az örményországi
politikai helyzetnek köszönhetően – sok örmény élt
Spanyolországban. A perzsa Szafavida dinasztia
és az Oszmán Birodalom között vívott háború
(1578–1590) ugyanis Grúziára, Örményországra
és Kurdisztánra is kiterjedt; ennek következtében a
helyi keresztény lakosság és papság száműzetésbe
kényszerült, közülük pedig sokan Olaszországba
vagy Spanyolországba menekültek.

IV. Dávid pátriárka a Török és a Perzsa Birodalom
elleni kémkedésért cserébe egyfelől a keleti
keresztény egyházak pénzügyi támogatását
kérte, másfelől politikai támogatást is várt a maga
számára ahhoz, hogy erősíthesse az örmény
egyházon belüli vallási szerepét.
A levél bepillantást enged egy, a kora újkor
óta fennálló, kevésbé ismert vallási konfliktus
történetébe, melyet a keleti keresztény egyházak
szemszögéből mutat be.

IV. Vagharsapat Dávid örmény pátriárka levele III. Fülöp spanyol királyhoz, melyben megvallja hűségét és felajánlja,
hogy Spanyolország számára hírszerző tevékenységet folytat Perzsia és Törökország ellen, 1614, Iszfahán (Irán)
1 fólió, rizspapírra, többszínű tintával írt kézirat, 93 x 37 cm
Spanyol Állami Levéltár – Simancasi Általános Levéltár
Levéltári jelzet: ES.47161.AGS/3.5.4//EST,LEG,2709,143
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Királyi rendelet a
boszorkányüldözésről

Királyi rendelet a boszorkányüldözésről, 1617. december 10, Koppenhága (Dánia)
1 fólió, papírra nyomtatott irat pecséttel ellátva, 20 x 22 cm
Norvég Nemzeti Levéltár – Stavangeri Területi Állami Levéltár
Levéltári jelzet: SAS/ A-101870/ Oa/ L0002/ 0002, nr. 38
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A kora újkori Európa törvénykezési gyakorlatát erősen
befolyásolta a keresztény vallás és egyház. Ez alól
Dánia és Norvégia sem volt kivétel, amint arról a
boszorkányüldözést szabályozó királyi rendelet is
tanúskodik.

állomásának nyilvánította azt, és nem csupán a
mások számára ártalmas mágiát (maleficiumot
vagy fekete mágiát), de a segítő szándékú, fehér
mágiát is megtiltotta. A világi jog tehát a fehér mágiát
illetően az egyház álláspontját tette a magáévá.

IV. Keresztély (1577–1648), Dánia és Norvégia királya
1617-ben, a reformáció centenáriumának évében
adta ki boszorkányságot megtiltó rendeletét. A király,
miként a korszakban mindenki, hitt a mágia és a
boszorkányság létezésében. A boszorkányok és segítőik
ellen megalkotott, úgynevezett „Boszorkányrendelet”
összhangban állt azzal a kérlelhetetlenséggel, amelyet
az állam és az egyház spirituális kérdésekben
tanúsított. A reformáció százéves évfordulója megfelelő
időpontnak tűnt az egyház és az uralkodó számára
ahhoz, hogy a keresztény erkölcs megerősítésébe
kezdjenek, és határozottan fellépjenek mindaz ellen,
amit bűnös magatartásnak véltek.

Ezzel együtt a rendelet eltérő büntetést alkalmazott a
fehér és a fekete mágia gyakorlóival szemben. Míg a
fehér mágia gyakorlóinak csak az anyagi javait kobozták
el, esetleg száműzték őket, addig a fekete mágia
gyakorlóira, az „igazi varázslókra”, akik szerződésre
léptek az ördöggel, máglyahalál várt. A jogszabály azok
számára is büntetést helyezett kilátásba, akik a mágiát
gyakorló személyek szolgálatait vették igénybe. Előírta
az állami hivatalnokok számára, hogy minden varázslást
űző, vagy varázslók szolgálatait igénybe vevő személy
ellen eljárást indítsanak.

A rendelet a boszorkányüldözés történetében
fordulópontot jelentett, hiszen a varázslás egészen addig
olyan ártalmatlan tevékenységnek számított, melynek
segítségével , úgy vélték, hogy embereket és állatokat
gyógyíthatnak meg. A jogszabály azonban Isten törvényei
ellen való véteknek, a pokol felé vezető út első

Becslések szerint a norvég bíróságok a 16–17. század
folyamán körülbelül 2000 boszorkánysággal kapcsolatos
ügyet tárgyaltak, és körülbelül 350 embert végeztek ki
ezzel a váddal. A többségüket megégették. Az utolsó,
boszorkányság vádja miatt hozott halálos ítéletet
1695-ben hajtották végre Norvégiában. Jóllehet még
a 18. században is voltak boszorkányperek, halálos
ítéletek ekkoriban már nem születtek.
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Draskovich Antal Pál
selyem tézislapja
Trakostyáni Draskovich Pál Antal (1668–1693) horvát
eredetű magyar nemesi család sarja volt. Rövid
életútja ékesen példázza azt, hogy milyen oktatásban
részesülhetett a korszakban egy közép-európai nemes.
Apja, Draskovich Miklós a Magyar Királyság országbírója
volt, ezzel a második legmagasabb közhivatalt töltötte
be az országban. Őt azonban Bécsben kivégezték a
Wesselényi-összeesküvésben való részvétele miatt,
amely a Habsburg-ház magyarországi és horvátországi
uralmának megdöntését célozta. Draskovich Pál Antal
azonban édesanyja, Nádasdy Krisztina révén továbbra
is kiváltságos helyzetben élhetett és tanulhatott.
Nádasdy Krisztina ugyanis Magyarország két igen
befolyásos nemesi családjának – a Nádasdyaknak és
az Esterházyaknak – leszármazottja volt.
Pál Antal gróf szigorú katolikus neveltetésben részesült.
A Nagyszombati Egyetemen tanult, amelyet 1635-ben
alapítottak, és Magyarország vezető felsőoktatási
intézményévé vált. Az egyetemen a diákok a

filozófia és az alapozó tudományok – logika, fizika,
metafizika – után teológiát és jogot is hallgattak. A
jezsuiták oktatási módszerének megfelelően nem
csupán elméleti, de gyakorlati oktatás is folyt. A
szónoki tudás és a vitatkozás művészetének ismerete
igen nagy szerepet játszott az egyetemi vizsgákon.
Draskovich Pál Antal egyetemi szakdolgozatának
tézislapja hat vizsgarészből áll, és a logika fontossága
mellett érvel. A szöveget selyemre nyomtatták, kézzel
festett, színes virágminták díszítik és látható rajta
a Draskovich család nemesi címere is. A gazdagon
ékesített, legtöbbször papírra, olykor pergamenre
vagy selyemre nyomtatott tézislapokat előzetesen
szokták kitűzni az egyetemi záróvizsga helyszínén,
illetve meghívóként is elküldték a vizsgára meghívott
vendégeknek.
A bemutatott selyemlap feltehetően Esterházy Pál nádor,
Draskovich Pál Antal befolyásos nagybátyja számára
készült.

Draskovich Pál Antal egyetemi záródolgozata, 1686. február 9, Nagyszombat (ma Trnava, Szlovákia)
1 fólió, selyemre nyomtatott, színes, 51 x 77 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-OL – P 125 – № 11961.
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A Szent Jobb
Szent Istvánnak, Magyarország első királyának
(997–1038) természetes úton mumifikálódott jobbkeze
az egyik legfontosabb magyar nemzeti ereklye, amelyet
1083-ban, a király sírjának felnyitásakor találtak meg.
A Szent Jobb tiszteletét a kiállított rendelet szabályozta,
melyet Mária Terézia (1717–1780) osztrák főhercegnő,
Magyarország és Csehország királynője, s – férje, I.
Ferenc császár révén – német-római császárné adott
ki, aki negyven évig (1740–1780 között) volt a Magyar
Királyság uralkodója. Uralkodása alatt számos fontos
intézkedést hozott, többek között gazdasági, oktatási és
kulturális reformokat. Jelen rendeletében a szent ereklye
tiszteletét szabályozta.

A mumifikált kéznek viszontagságos története volt. A
török hódoltság korában Dubrovnikba (régi magyar
nevén: Raguzába) vitték, ahol dominikánus szerzetesek
őrizték. Az ereklye jelentős, növekvő számú zarándokot
vonzott a városba. Mária Terézia 1771-ben állapodott
meg a Szent Jobb visszaadásáról, cserébe pedig azt
ajánlotta fel Raguza vezetésének, hogy megvédi a várost
az orosz megszállás fenyegető veszélyétől.
A második világháború alatt a Szent Jobbot – a koronázási
ékszerekhez hasonlóan – Salzburg környékén rejtették
el. Az ereklye 1945-ben került vissza Magyarországra,
és 1987-ben állították ki a budapesti Szent István
Bazilikában.

Mária Terézia királynőnek a Szent Jobb tiszteletét szabályozó rendelete, 1772. augusztus 7, Bécs (Ausztria)
Pergamenre nyomtatott könyv függőpecséttel, 11 oldal, összecsukott helyzetben 24 x 34 cm, kinyitott helyzetben 49 x 34 cm
(a Magyar Királyság titkos pecsétjével), a pecsét átmérője pecséttartóval 10 cm, pecséttartó nélkül 8 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-OL – C 90 – № 11
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Máltai sírkápolna tervrajza
Az irat egy 1872-ben, a máltai Maria Addolorata
Temetőben épült sírkápolna tervrajza. Ennek kapcsán
bepillantást nyerhetünk a keresztény temetkezési
szokások változásaiba csakúgy, mint a 19. századi,
városon kívüli temetők kialakulásának történetébe
Máltán.

közös rituálék révén – talán még a politikainál is
erősebb – egységbe kovácsolta a nyugati világot.

A keresztény vallás követői nagy tisztelettel övezték az

nagy vitákhoz vezetett. A helyi keresztény egyház
ugyanis erősen ellenezte a templomok területén
kívüli temetők létesítését, amelyekben többféle vallás
gyakorlóit is egymás mellé temethették.

emberi testet, köszönhetően a Jézus Krisztusba és a
test feltámadásába vetett hitnek. Halottaikat biztonságos
helyre temették, nem féltek a test bomlásától, mert
hitük szerint a keresztségnek köszönhetően állandó
megtisztulásban részesültek. Hitték azt is, hogy a
halált követően a test átalakul, s örök életre támad
fel. Így a keresztények kevesebb figyelmet fordítottak
halottaik „megbékítésére”, mint más vallások követői,
akiknek hite szerint a halottak boldogtalan kísértetként
visszatérhetnek. A nem-keresztények sokszor
csodálkozással figyelték a keresztény temetések
örömteli hangulatát, illetve azt, hogy miképp adják
meg a végtisztességet a legszegényebb embereknek
is. A keresztények elítélték a test hamvasztását, és a
vallás korai szakaszától kezdve eltemették a halottaikat.
A tizenkilencedik század második felében a sírok
nagyon megszaporodtak a templomok körül, ez
pedig a nyugati keresztény világ településképét is
meghatározta – az emberek ugyanis így „együtt éltek”
a halottaikkal, megosztva velük tereiket. Mindez a

Ha valaki nem fertőző betegség következében halt
meg, a máltaiak lehetőleg a templomok és kápolnák
falában kialakított sírboltokba temették. A 19. század
közepén a templomfalakon kívüli temetők megjelenése

A változást végül egy olyan egészségügyi
helyzetértékelés alapozta meg, amely a kikötői
templomoknál lévő zsúfolt temetkezési helyeket
kockázatosnak nyilvánította, és az a tény, hogy a
protestáns temetők mind inkább megteltek. Az 1869
májusában elfogadott temetkezési rendelet végül
megtiltotta a holttestek eltemetését az öt legnagyobb
máltai kikötőváros (Valletta, Floriana, Vittorioisa,
Senglea és Cospicua) területén belül, tehát az ország
legsűrűbben lakott vidékein. Az Addolorata Temető
is ekkoriban nyitotta meg kapuit, és idővel Málta
legnagyobb temetkezési helyévé vált.
A lakosság egy ideig még ellenállt a változásoknak.
További három évbe telt, míg valakit – egy Floriana
kórházban elhunyt asszonyt, akinek a holttestéért nem
jelentkezett senki – az Addolorata Temetőben temettek el.

Az Addolorata Temetőben található sírkápolna terve, 1872. július 20, Valletta (Málta)
2 fólió, papírra készült, kéziratos terv, 37,3 x 55 cm
Máltai Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: NAM/PDM/61691
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A felvilágosodás
öröksége
A felvilágosodás szellemi, filozófiai, kulturális és
társadalmi mozgalma a 17. századtól fogva bontakozott
ki. Korszakát az „értelem korának” is nevezik; eszméi
alapvetően változtatták meg Európát és a világot.
Politikai értelemben a 18. század végén érte el a
csúcspontját a francia forradalommal, ám intellektuális
hatásai meghatározzák mai világunkat is.

04

Az „értelem korát” sok szempontból a „tudományos
forradalom” vívmányai tették lehetővé, amely már
1500 körül elkezdődött. A 17. század végén tudósok
és filozófusok munkái, mint például Isaac Newton
vagy John Locke művei megkérdőjelezték a régi
rend alapjait. Newton művei azt sugallták, hogy a
világot a természeti törvények szerint mozgatják, s
nem spirituális erők. Locke társadalmi szerződésről
szóló elmélete a társadalmat és az államot is a
kollektív emberi akarat következményének mutatta.
A felvilágosodás 18. századi képviselői, így
Franciaországban Voltaire és Denis Diderot, vagy
Nagy-Britanniában David Hume azt hirdették,
hogy minden ember képes a racionális és kritikus
gondolkodásra. E felismeréstől nem függetlenül a
felvilágosodás korában az emberek gondolkodása
alapvetően megváltozott a kormányzatról.
John Locke arról értekezett, hogy a népeknek joguk
van arra, hogy leváltsák azt a kormányzatot, amelyik
nem biztosítja az élet természetes biztonságát, a
szabadságot és a vagyont. Montesquieu a hatalmi
ágak szétválasztásáról írt, illetve hogy a hatalmat nem
szabad egyetlen ember kezébe adni. Jean-Jacques
Rousseau azt hangsúlyozta, hogy a társadalmat az

A felvilágosodás megkérdőjelezte az állami és a
társadalmi élet tradicionális vallásos és tekintélyelvű
alapjait. Ahogy a kiállítás dokumentumai érzékeltetik,
ez még az egyház képviselőinek vagy a korabeli
monarchiák uralkodóinak a gondolkodására is hatott.
Az emberi akaratba, a szabadságba és az egyenlőségbe
vetett hit meghatározta a francia forradalom vagy
az amerikai alkotmány eszméit. A felvilágosodás a
nyugati világot egy demokratikusabb és öntudatosabb
civilizációvá alakította át. Közvetlenül inspirálta a
liberális demokrácia politikai rendszerét, nemcsak
az európai kontinensen, hanem más földrészeken
is. A kiállítás dokumentumai közvetett hatásairól
is tudósítanak: a demokratikus alkotmányok
születéséről vagy a feminista mozgalmakról, amelyek
ugyancsak az egyenlőség eszméjét képviselték.
A felvilágosodás új távlatokat nyitott a független
gondolkodás előtt. Nemcsak a filozófiát hatotta
át, hanem például a matematika, a fizika és
az orvostudomány fejlődését is. E diszciplínák
átalakulása és a gondolkodás megváltozása legalább
közvetetten hatott az „ipari forradalom” vívmányaira,
például a technikai találmányokra vagy a városok
fejlődésére. A felvilágosodás eszméi ugyan nem
jutottak el azonnal Európa minden országába
vagy valamennyi társadalmi osztályhoz, ám lassan
átalakították a mindennapi élet szinte minden
területét. Új Európát s új világot teremtettek, vagy
legalábbis az ismerhető világnak egy forradalmian
más konstrukcióját. Olyan elképzeléseket alkottak
Európáról, amelyeket ez a kiállítás is szeretne
megmutatni s dokumentálni.

emberek „általános akaratának” kell irányítania.
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Werbőczi István levele az
egyenlő igazságszolgáltatásról
Werbőczi (Verbőci) István (kb. 1458–1541) magyar
államférfi, jogász és diplomata volt, akinek kodifikációs
munkája nyomán keletkezett a Magyar Királyság
egyik meghatározó, több mint 400 évig érvényes jogi
alapvetése.
Levelén keresztül megismerhetjük a 16. századi
Magyarország jogról és igazságosságról alkotott
felfogását. Werbőczit II. Ulászló király bízta meg, hogy
gyűjtse össze a Magyar Királyság szokásjogi és rendeleti
szabályait. Műve, a Tripartitum (Hármaskönyv, 1514)
kimondta a nemesek közti teljes egyenlőséget, illetve
hangsúlyozta a magyar nemesség adómentességét.
II. Ulászló fia, II. Lajos király uralkodása alatt Werbőczi
diplomataként szolgált, és a törökellenes szövetség
megteremtésén fáradozott. 1525-ben nádorrá
választották, de hamarosan le kellett mondania a
tisztségről. Werbőczi támogatta a magyar trónkövetelő,

Szapolyai János, a későbbi I. János király trónigényét,
miután az Oszmán Birodalom elfoglalta a Magyar
Királyság jelentős részét. Budának, a magyar Királyság
adminisztratív központjának és királyi székhelyének
1541-es török megszállása után országbírói rangot
kapott, ám még ebben az évben elhunyt, feltehetően
megmérgezték.
Werbőczi 1524-es magánlevele Bátori Andráshoz
íródott, akinek birtokvitája volt Szerecsen Jánossal.
A vitás ügyet Werbőczi ítélete alapján sorshúzással
döntötték el. Bátori ezzel nem volt elégedett, emiatt
panaszlevelet írt Werbőczinek. Erre Ő válaszában
azt írta, hogy a Magyar Királyság minden alattvalója
számára egyenlő módon, a személyek kilétére való
tekintet nélkül hoz döntéseket, még ha az illető zsidó
vagy cigány is.

Werbőczi István magánlevele Bátori András Szatmár vármegyei ispánhoz, 1524. február 26, Pettyén (ma: Petin, Románia)
1 fólió, papírra írt kézirat pecséttel, 21 x 22 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-OL – DL 23894
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Rendelet az
afrikai rabszolgákról
Az 1761-es keltezésű rendeletet I. József portugál
király (1714–1777) adta ki, és a Portugáliába
érkező afrikai rabszolgák helyzetét szabályozta.
Ennek révén felidézhetjük az európai és a
világtörténelemnek azt a korszakát, amelyet a
rabszolgatartás és a gyarmatosítás okozta tragédiák
is jellemeznek. A rendelet kimondta, hogy az
afrikai rabszolgák, akik Amerikából, Afrikából vagy
Ázsiából érkeznek meg Portugáliába, azonnal
felszabadulnak, amint elérik a Portugál Királyság
valamely kikötőjét.
A rabszolgaság – hosszú története ellenére –
Európában a középkorban szinte megszűnt létezni,
de a 15. században ismét megjelent, például mikor
Henrik portugál herceg (1394–1460) 1442-ben a
berbereket taszította rabszolgasorba.

Rendelet az Amerikából, Afrikából és Ázsiából Portugáliába hozott fekete rabszolgákat illetően,
1761. szeptember 19. / 1761. október 1, Lisszabon (Portugália)
4 fólió, papírra írt kézirat, 34 x 22 cm

Becslések szerint az atlanti rabszolgakereskedelemnek köszönhetően 10–12 millió afrikai rabszolgát
hurcoltak erőszakkal az új világba, Amerikába. Igen
nagyszámú rabszolga élt és dolgozott a gyarmatosító
európai országokban is, 1552-ben például az afrikai
rabszolgák Lisszabon népességének körülbelül tíz
százalékát tették ki.
Az abolicionista mozgalom célja a rabszolgaság
egyszer és mindenkorra történő eltörlése volt.
Öröksége az egyetemes emberi jogok történetében
is nagy jelentőséggel bír, hiszen az európai
államok előbb a saját területükön szüntették meg a
rabszolgaságot, majd fokozatosan lépéseket tettek
a globális rabszolgakereskedelem megszüntetése
felé is. A bemutatott irat e folyamat egyik fontos
mozzanatát dokumentálja.

Mindez egybeesett a gyarmatosítással abban a
korszakban, amelyet „felfedezések kora” néven
is ismerünk.

Torre do Tombo Portugál Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: PT/TT/LO/003/0006/00040B Törvények és rendeletek gyűjteménye, mç. 6, n.º 40-B
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De Lincel lovag
szabadkőműves mesterlevele
Az iratot a Titok és Harmónia Szent János
Szabadkőműves Páholy készítette 1766-ban,
Máltán. Az oklevelet, amelyen a 18. századi
szabadkőművességre jellemző szimbólumok
láthatók, később elkobozta az inkvizíció. A páholyok
a szabadkőművesség testvéri szervezetének
alapegységei voltak: az építőmesterek helyi
közösségeiből eredeztethetők, amelyek a 14.
század végétől léteztek. A szabadkőművesség
titkos volta sokakban gyanút ébresztett, amely az
évszázadok során jelentősen hozzájárult a velük
kapcsolatos összeesküvés-elméletek terjedéséhez.

De Lincel lovag szabadkőműves mesterlevele, 1766. február 13, Toulon (Franciaország),
(a szabadkőműves időszámítás szerint 5766)
1 fólió, pergamenre írt, gazdagon díszített kézirat, 34 x 57 cm
Székesegyházi Levéltár (Málta)
Levéltári jelzet: AIM Processi Criminali 164. ff. 366v-367r
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A szabadkőművesek megjelenése Máltán körülbelül
1730-ra tehető, amikor a Szent János Rend néhány
tagja érdeklődni kezdett a szabadkőműves mozgalom
iránt. A szabadkőművesség a máltai lovagrend
tagjai között is népszerűvé vált, épp úgy, mint a
máltai társadalmi elit köreiben. A lovagrend tagjait
többnyire saját szülőhazájukban, vagy valamelyik
máltai páholyban avatták be a szabadkőművességbe.
Mivel a lovagok sokat utaztak a sziget és a kontinens
között, a máltai szabadkőműves páholyok és
a nagyobb francia kikötővárosokban – például
Toulonban vagy Marseille-ben – működő szervezetek
között élénk kapcsolat alakult ki, főképp 1760–1780
között.

E 1766. február 13-án kelt oklevél szerint, amelyet
Renè-Augustin Beufvrier de la Loueie, a Francia
Királyi Haditengerészet tisztje írt alá, a máltai
Tökéletes Harmónia Páholy a Francia Nagypáholy
(a későbbi Francia Nagyoriens) védnöksége alatt
alakult meg. Az irat felhatalmazza de Lincel lovagot,
hogy Máltán szabadkőműves páholyt alapítson.
A katolikus egyház 1738-ban, XII. Kelemen
pápa regnálása (1730–1740) alatt tiltotta meg
követőinek a szabadkőműves páholy-tagságot.
XIV. Benedek pápa, aki 1740 és 1768 között
vezette a katolikus egyházat, 1752-ben bullát
is kiadott a szabadkőművesség ellen. A Máltán
nyomtatásban 1786-ban megjelent bulla kiemeli,
hogy a szigeten rengeteg tiltott, titkos társaság
működik.
A 18. század folyamán az Inkvizíció Bírósága Máltán
több mint húsz szabadkőműves üggyel foglalkozott.
Az 1760-as években mások mellett Giuseppe Zahrát,
a máltai matematikust és tanárt, valamint John
Dodsworth máltai brit konzult, vagy 1794-ben Nicolò
Isouard máltai zeneszerzőt is megvádolták azzal,
hogy tagja valamelyik szabadkőműves páholynak.
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Mária Terézia tortúra
eltörlésére vonatkozó rendelete
Az 1776-as keletkezésű rendelet megtiltja a kínvallatást,
azaz tortúrát a Habsburg Birodalom területén, egyúttal
rávilágít a felvilágosodás korában megfigyelhető új
folyamatra, a jogfelfogás megváltozására is.
A Habsburg Birodalom korai időszakában a kínzás
egyáltalán nem volt tilos. A középkori és a kora újkori
Európában az igazságszolgáltatásban elfogadott és
elterjedt eszköz volt a beismerő vallomások, vagy a
tettestársak nevének kínzással való kicsikarása. Még
az 1768. december 31-én hatályba lépett, a cseh és
osztrák tartományok igazságszolgáltatási gyakorlatát
szabályozó büntetőtörvénykönyv (Constitutio Criminalis
Theresiana) sem tiltotta kifejezetten a kínzást, mint
vallatási módszert.
1776-ban azonban Mária Terézia császárnő több,
egymást követő rendeletben betiltotta a kínzás
alkalmazását az igazságszolgáltatásban – a rendelet
január 2-án a cseh és osztrák tartományokra, a
Temesi Bánságra és Galíciára vonatkozóan lépett
érvénybe, majd április 6-án a Magyar Királyságra is
kiterjesztették. A reform a felvilágosodás humanista
eszméit követte, amelyek hatására az államok
emberibb életkörülményeket kívántak biztosítani
alattvalóik számára.

A kínzást Európa államaiban különböző időpontokban
tiltották be. Angliában például már 1640-ben
eltörölték (kivéve a „peine forte et dure” nevű eljárást,
melynek a lényege a volt, hogy mind súlyosabb
köveket helyeztek a vallatott ember mellkasára – ezt
csak 1772-ben törölték el). Poroszországban 1740-ben,
Dániában 1770-ben, Oroszországban 1774-ben,
Olaszországban 1786-ban, Franciaországban
1789-ben tiltották meg a kínzás alkalmazását az
igazságszolgáltatásban, utolsóként pedig
Portugáliában (1828) és a svájci Glarus kantonban
(1851) törölték el.
Mária Terézia (1717–1780), aki betiltotta a kínzást
a Habsburg Birodalomban, az állam egyetlen női
uralkodója volt. Negyven éven át kormányzott (1740
és 1780 között), mint Magyarország, Horvátország
és Csehország királynője. Ausztria uralkodója és
férje, I. Ferenc révén német-római császárné is volt.
Uralkodása alatt birodalomszerte számos gazdasági,
oktatási és kulturális reformot vezetett be. Ugyancsak
erre az időszakra tehető a birodalom országai
közti jogharmonizáció kezdete, amelynek során
számos új törvénykönyv született és lépett hatályba.

Mária Terézia kínzást megtiltó rendelete, 1776. január 2, Bécs (Ausztria)
1 fólió, merített papírra írt kézirat, királyi nagypecséttel ellátva, az irat mérete: 23,5 x 36,5 cm, a pecsét átmérője: 7,5 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-OL – O 10 – № 90
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II. József császár
türelmi rendelete
A türelmi rendeletet II. József, a Habsburg Birodalom
császára adta ki 1781. október 3-án. A rendelet, amely
három nem katolikus keresztény felekezet számára
biztosította a vallásszabadságot, október 27-án lépett
hatályba.
II. József (1741–1790) 1765 és 1790 között volt németrómai császár, aki az Osztrák Örökös Tartományokban
1780-ig édesanyjával együtt uralkodott. József, Mária
Terézia császárné és Lotaringiai I. Ferenc császár
legidősebb fia a Habsburg Birodalom császáraként a
felvilágosult abszolutizmus képviselője volt, nevéhez
– édesanyjáéhoz hasonlóan – számos jelentős reform
köthető birodalomszerte.
Az uralkodó nagyobb állami szerepvállalás mellett
kötelezte el magát, ennek érdekében jelentősen
csökkentette a szerzetesrendek számát, és
államosította földbirtokaikat. Kiterjesztette az oktatást,
illetve eltörölte a jobbágyságot és a halálbüntetést.
Kortársai számos újítását nem fogadták el, így
intézkedései egy részét még maga visszavonta,
másokat pedig korai halála után érvénytelenítettek.

számára, és lehetővé tette, hogy szűk körű vallásos
összejöveteleket rendezzenek. A felekezetek ezentúl
építhettek templomokként működő imaházakat,
amelyek azonban külsőleg nem tűnhettek templomnak:
nem lehetett például tornyuk, nem helyezhettek el
bennük harangot, illetve bejáratuk nem nyílhatott a
forgalmasabb utcákra. A rendelet az eltérő vallásúak
közötti házasságot is engedélyezte, ám ha a férj
katolikus volt, a pár gyermekeit katolikusnak kellett
keresztelni, amennyiben pedig a férj nem volt katolikus,
úgy csak a fiúgyermekeket lehetett a katolicizmustól
eltérő keresztény felekezetben nevelni.
A rendelet nem biztosított ugyan teljes
vallásszabadságot, de jelentős lépés volt az afelé
vezető úton. Később további lépések követték – így
például II. József 1782-ben türelmi ediktumával
a szabad vallásgyakorlás jogát a zsidókra
is kiterjesztette.
A dokumentum ékes példája annak, hogy a felvilágosult
gondolkodás miképp formálta át a modern európai
kultúrát.

A türelmi rendeletben József szabad vallásgyakorlást
biztosított az evangélikus (lutheránus), a református
(kálvinista) és az ortodox keresztény egyházak

II. József császár türelmi rendelete, 1781. október 13, Bécs (Ausztria)
4 oldal, papírra írt kézirat, 37,5 x 23,5 cm
Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára
Levéltári jelzet: CZ NA ČG-DR box 365, 13. 10. 1781
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Gallarati Scotti inkvizítor
levele De Zeleda bíboroshoz
A levél azt érzékelteti, hogy miképp gyengítették
meg a felvilágosodás eszméi a katolikus egyház
befolyását.
1785-ben VI. Pius pápa Giovanni Filippo Gallarati
Scottit (1747–1819) nevezte ki Málta katolikus
inkvizítorává. Gallarati Scotti máltai tartózkodása
alatt folyamatos vitában állt igazságszolgál-tatási
kérdések tekintetében De Rohannal, a máltai
lovagrend nagymesterével.
A Francesco Saverio De Zeleda bíborosnak
küldött levél Giovanni Nicolò Muscatról, De
Rohan nagymester (1727–1795) főtanácsnokának
nézeteiről számol be. Az alacsony sorból származó
Muscat kiváló jogász volt, aki – a máltai lovagrend
nagymesterével egyetértve – vitatta azt az elképzelést,
hogy az uralkodók a pápai hatalom alárendeltjei.
Muscat mélyen hitt Voltaire nézeteiben, s úgy vélte,
hogy az uralkodók hatalmának megerősítését a
felvilágosult despotizmus szolgálhatja, hiszen csak

ennek révén érhető el a társadalmi jólét és a politikai
stabilitás. E gondolatot Máltán – Közép-Európához
hasonlóan – az uralkodók és a máltai lovagrend
nagymesterei is a magukévá tették a felvilágosodás
korszakában, mely aláásta a katolikus egyház
tekintélyét. Ebben az időszakban a máltai katolikus
püspökök és inkvizítorok még saját igazságszolgáltatási
rendszert működtettek, cenzori jogkörökkel bírtak,
illetve monopóliummal rendelkeztek az oktatás területén.
Giovanni Nicolò Muscatot, akit pár évvel korábban
az inkvizíció bírósága elé citáltak szabadkőműves
páholytagság vádjával, Scotti levelében azzal
vádolta, hogy „illetlen kifejezéseket” („indecent
expressioni”) használ. Muscat ugyanis állítólag
azt mondta, hogy véget ért az egyház hatalmának
a kora („non e’ più il secolo della Chiesa”), s
hogy a püspököket legszívesebben mindentől
megfosztaná a pásztorboton és a süvegen kívül
(„voglio lasciar il vescovo con il pastorale e la
mitra”). Kijelentései szerint az egyház hatalmát
felvilágosult uralkodók uralmának kellene felváltania.

Gallarati Scotti inkvizítor levele De Zeleda bíborosnak, 1792. március 31, Málta
1 fólió, papírra írt kézirat, 44,6 x 29,2 cm
Székesegyházi Levéltár (Málta)
Levéltári jelzet: AIM Corr 102, ff 16
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A norvég alkotmány
tervezete (1814)
A norvég alkotmányt 1814. május 17-én fogalmazták
meg Eidsvollban és a korabeli Európa egyik
legradikálisabb alaptörvényének számított. A
felvilágosodás eszméi, a politikai szabadság és
az egyetemes emberi jogok szellemében íródott, s
eszmeiségét az amerikai és a francia alkotmányokat is
jellemző forradalmi szellem határozta meg.
Az Amerikai Egyesült Államok 1787-ben fogalmazott,
1788-ban ratifikált, majd 1789-ben hatályba lépett
alkotmánya a világtörténelem legrégibb demokratikus
alaptörvénye. Az 1791-ben elfogadott, rövid életű
francia alkotmány pedig az abszolút monarchia bukása
után született. E két alkotmány a nyugati demokráciák
jogtörténetének mérföldköve. A norvég nemzetgyűlés
1814. április 12-én azzal a feladattal bízta meg az
újonnan felállított alkotmányozó bizottságot Eidsvollban,
hogy kidolgozzák a majdani alkotmány tervezetét. A
bizottság 1814. április 26-án fejezte be a munkáját.
Az 1814-es norvég alkotmány első fogalmazványa, 1814. május, Eidsvoll (Norvégia)
20 oldal, papírra írt kézirat, 22 x 31 cm

Az új alkotmány szellemisége alapjaiban szakított az
abszolút monarchia elveivel, amely a norvég állam

kormányformájaként a Lex Regia (királyi törvény)
1665-ös hatályba lépése óta létezett. Az új alkotmány
a hatalmi ágak szétválasztása és a népfelség
elvének nevében a következő mondattal kezdődik: „A
Norvég Királyság szabad, független és oszthatatlan
állam, államformája korlátozott örökletes monarchia”.
Az 1814-es események kiemelkedő jelentőségűek
a norvég történelemben. Az új alkotmány ugyanis
alapot teremtett a független állam és intézményeinek
a működésére, s a saját korában kifejezetten
demokratikusnak számított.
Az itt bemutatott iratból kiviláglanak a nemzetgyűlés és az
alkotmányozó bizottság közötti véleménykülönbségek, s
nyomon követhetők az alkotmány első fogalmazványától
a végleges szöveg elfogadásáig tartó viták is. Az
első fogalmazványt halvány tintával írták, a változásokat
pedig sötétebbel vezették rá. A nemzetgyűlés az
alkotmány elfogadása előtt még további változásokat
eszközölt.

Norvég Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: EA-4029/Ga/L0009A/0009/0002
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A halálbüntetés
eltörlése Portugáliában
Az irat egy törvény átirata, amely jóváhagyja a
halálbüntetés eltörlését és a börtönök reformját
Portugáliában. Magába foglalja a Portugál
Törvényszék 141. számú, 1867. június 26-án kelt
rendeletét, a bíróságok működéséről, a büntetőjogi
és börtönreformot bevezető, illetve a halálbüntetést
eltörlő jogszabályokkal együtt.
Az 1867-ben megszavazott, a halálbüntetés eltörléséről
szóló törvény tartósan megszüntette a halálbüntetést a
portugál nemzet jogrendjében. Portugália volt ugyanis
az egyik első olyan állam, mely fokozatosan megtiltotta
a halálbüntetés alkalmazását: 1852-től nem lehetett
politikai bűncselekményekért kiszabni, 1867-től már csak
katonai bűncselekmények esetében volt alkalmazható,
1911-ben pedig végképp eltűnt a portugál jogrendből.
Az utolsó, Portugáliában gyilkosságért kiszabott
halálbüntetések végrehajtására egyébként Lagosban
került sor, 1846-ban.

A büntetőjogi és börtönreformot, illetve a halálbüntetés eltörlését helyeslő levél,
1867. június 26 / 1867. július 01, Lisszabon (Portugália)
12 fólió, 3 irat, papírra írt kézirat, 40 x 25,5 x 0,4 cm
Torre de Tombo Portugál Nemzeti Levéltár
Levéltári jelzet: PT/TT/LO/003/31/64
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A törvényt számos nemzetközi híresség méltatta,
köztük Victor-Marie Hugo (1802–1885), a franciák
legismertebb romantikus írója is. Victor
Hugo itt bemutatott, 1867. június 15-én keltezett levelének címzettje Brito Aranha (1833–
1914) portugál író volt. A levélben afeletti

örömének adott hangot, hogy Portugáliában eltörölték
a halálbüntetést, amit (ő is) az európai jogtörténet
egyik fontos eseményének tartott. Ezt írta: „Portugália
végre eltörölte a halálbüntetést, ez pedig hatalmas
lépés a civilizáció történetében. Portugália mostantól
Európa vezető állama. Te, Portugália, nem szűntél hát
meg rettenthetetlen hajósnak lenni. Egykor
meghódítottad az óceánt, ma pedig az igazság felé
hajózol. Helyes elveket érvényre juttatni még szebb
dolog, mint új világokat felfedezni.”
A 19. század végén és a 20. század elején a
halálbüntetést San Marino-ban (1865), Hollandiában
(1870), Norvégiában (1905), Svédországban (1921),
Izlandon (1928), majd Svájcban is (1942) eltörölték.
A második világháború tragédiája felerősítette az
emberségesebb társadalmi berendezkedés iránti
igényt, s a háború utáni években a nyugat-európai
demokráciák is fokozatosan megszüntették a
halálbüntetés alkalmazását. A portugál törvény a
halálbüntetés eltörléséről már megelőlegezte ezt a
változást, s tükrözte a hozzá kapcsolható értékrendet,
amelyet ma többek között az Európai Unió Alapjogi
Chartája is képvisel.
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Nők szavazati
joga Norvégiában
Az itt kiállított fénykép egy, az Oslói Egyetem régi
báltermében 1902. június 3–7. között megrendezett
találkozóról készült. A rendezvényen a norvég
nők szavazati jogáról vitáztak, amely a szüfrazsett
mozgalom egyik alapvető követelése volt a
századforduló óta.

A nők szavazati joga Norvégiában, 1902. június, Oslo (Norvégia)
1 darab fekete-fehér fénykép, 15 x 12 cm
Norvég Nemzeti Levéltár

A képen éppen Frederikke Maria Qvam, a rendezvényt
megszervező Norvég Nők Közegészségügyi Szövetség
vezetője szól a mintegy 500 fős hallgatósághoz.
A szervezetet 1884-ben alapították a nők jogainak
védelmére, tagjai jelentős önkéntes tevékenységet
végeztek egy egyenlőbb társadalom megteremtéséért.
A szervezet támogatói között számos fontos
közszereplőt találunk, így például Gina Krog női
választójogi aktivistát és baloldali politikust, illetve
Hagbart Berner baloldali liberális parlamenti
képviselőt, aki a törvényhozásban is küzdött a
nők jogaiért. Nevéhez fűződik az a törvényjavaslat
például, amely a nők egyetemi tanulmányokhoz
való jogát deklarálta. A szövetség kiállt olyan célok
mellett is, mint a nők oktatáshoz való hozzáférésének
és anyagi biztonságának a javítása, a nők elleni
erőszak megelőzése, vagy politikai jogaik kiterjesztése.

Miután az 1913-as parlamenti választásokon már
a norvég nők is szavazhattak, a szervezet tovább
végezte tevékenységét, hogy növelje a nők politikai
aktivitását, illetve a nemek közötti egyenlőséget, úgy
az oktatás, mint a munka világában.
Norvégia az első országok közé tartozott, ahol a nők
az országos választásokon is szavazati jogot kaptak.
A sorban az első Új-Zéland volt, ahol a nők 1893-ban
nyertek választójogot. Európán belül Norvégiát
egyedül Finnország előzte meg 1906-ban, míg a dán
nők 1915-ben nyerték el a választás jogát. Az első
világháború vége körül és azt követően számos
további állam biztosította nőpolgárai részére a
választójogot.
A második világháborút követően az ENSZ is
támogatta a nők szavazati jogainak bevezetését.
A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés
minden formájának kiküszöböléséről szóló 1979-es
egyezmény az ENSZ 189 tagállamában lett alapvető
jogi tétel.

Levéltári jelzet: RA/PA-0379/U
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Páneurópai Mozgalom
A kézirat az első Páneurópai Kongresszus
eseményeibe enged betekintést, amelyet 1926-ban
rendeztek meg Bécsben.
A szöveget Faluhelyi Ferenc magyar jogász írta
angolul. Összefoglalójában értékelte a Nemzetközi
Páneurópai Unió és annak alapítója, Richard von
Coudenhove-Kalergi tevékenységét. A szerző a
Páneurópai Mozgalmat kritikai elemzésnek vetette
alá; megvizsgálta a szervezet és a Nemzetek
Szövetségének viszonyát rávilágítva a páneurópai
és a nemzeti eszmék közötti ellentmondásokra is.
Faluhelyi Ferenc (1886–1944) jogász, egyetemi
tanár 1922 és 1944 között a Pécsi Erzsébet
Tudományegyetem dékánja volt. 1936-ban ő alapította
meg a Pécsi Tudományegyetem Kisebbségtudományi
Intézetét, amely vezetése alatt a Magyarországon
élő nemzeti kisebbségek, illetve a szomszédos
országokban élő magyar kisebbség helyzetével
is foglalkozott. A Páneurópai Mozgalomról szóló
értékelésében az ő szempontjaikat is figyelembe vette.
A Páneurópai Mozgalom kezdetei az 1920-as
évek etnikailag és nyelvileg is igen sokféle
Közép-Európájába vezethetők vissza. Kialakulásában
valószínűleg szerepet játszott számos olyan történelmi
konfliktus, amely a népeknek és nemzeteknek ezt az
olvasztótégelyét jellemezte.

ebben a multikulturális környezetben született.
Apja osztrák–magyar diplomata és cseh gróf,
japán édesanyja pedig tokiói olajkereskedő,
régiségkereskedő és földbirtokos lánya volt. Az
Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása után, 1919ben csehszlovák állampolgár lett, majd 1939-ben
felvette a francia állampolgárságot. Első, Páneurópa
című könyvét 1923-ban publikálta, amely tagfelvételi
formanyomtatványt is tartalmazott a Páneurópai
Mozgalomba. A mozgalom első kongresszusát 1926ban tartották Bécsben. A páneurópai gondolat az
Európa egyesítését célzó legkorábbi eszmék egyike volt.
Coudenhove-Kalergi az európai integráció úttörőjének
számított, és a szervezet megalapítását követően 49
éven keresztül vezette a Páneurópai Uniót.
A szervezetet Közép- és Kelet-Európában széles
körben ismertté tette az a Páneurópai Piknik, amely
az 1989-ben lezajlott közép- és kelet-európai
jogállami forradalmak, politikai rendszerváltások
egyik fontos eseménye volt. A demokratikus és
a kommunista országokat egymástól elválasztó
osztrák-magyar határ megnyitása, mely a Páneurópai
Piknik alkalmával történt, olyan láncreakciót váltott
ki, amely – más jelenségek mellett – az említett
államok demokratizálódását, valamint Európa politikai
és szimbolikus újraegyesülését eredményezte.

Richard von Coudenhove-Kalergi (1894–1972)
politikus és filozófus, a Páneurópai Mozgalom alapítója

„Mit várhatunk a Páneurópa-mozgalomtól?” , 1928. március 18, Pécs (Magyarország)
27 oldal, papírra gépelt, 34 x 21 cm
Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
Levéltári jelzet: HU-MNL-BaML – XIV – 20/b – 38.4
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