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A két világháború között Kolozsváron tanuló magyar egyetemi 
hallgatók egyik szellemi műhelye: a Lyceum-könyvtár 

 
A magyarországi elvándorlás gyengülésével, illetve az ott szerzett diplomák honosításának 

bonyolult procedúráját látva,1 a két világháború között továbbtanulni vágyó fiatalok végül is a 
romániai egyetemeken – köztük is elsősorban a kolozsvári egyetemen – kezdték meg felsőfokú 
tanulmányaikat. A román nyelvű tanulmányok azonban megfosztották őket a magyar szakszavak 
megismerésétől (ami későbbi munkájuk szempontjából komoly gondot jelenthetett nekik) és nem 
tette lehetővé számukra a magyar nemzeti történelemmel és kultúrával való ismerkedést. 
Mindehhez hozzájárult, hogy az egyetem vezetősége mindvégig akadályozta egy nemzetiségi 
alapon szerveződő magyar diákegyesület létrehozását.2 Ezen a helyzeten kívánt segíteni György 
Lajos, amikor a kolozsvári magyar egyetemisták összefogása és képzésének kiegészítése céljával 
javaslatot tett az erdélyi egyházi főhatóságoknak egy – a felekezetek segítségével, ám 
tevékenységében azok fölé emelkedő – oktatási intézmény, szeminárium létrehozására.3 Az 
erdélyi magyar tudományosság és tanárképzés helyzetét és feladatait feltáró, majd megoldási 
javaslatokat is hozó 15 oldalas tanulmányát/tervét4 1927. február 12-én véglegesítette, s ez után 
juttatta el az erdélyi magyar egyházak elöljáróihoz.  

A benyújtott projektet kedvezően fogadták az erdélyi magyar egyházak vezetői, ám a kérdés 
megoldásáig másfél évre (1927. március – 1928. november között) németországi tanulmányútra 
küldték György Lajost, ahol a saját szakterületén, az irodalomtörténet terén végzett kutatások 
mellett a kisebbségi helyzet feladatainak és a főiskolai ifjúság nevelésének tanulmányozására is 
lehetősége nyílott.  

                                                           
1 A külföldön tanuló fiatalok száma az évek során fokozatosan csökkent. Egy beszédes adat: míg az 1922/23-as 
tanévben 2104 erdélyi magyar fiatal tanult hazáján kívül, addig az 1928/29-es tanévre már 901-re csökkent a 
számuk. (Vö. Jegyzőkönyv a magyar egyetemi és főiskolai ifjúság problémáival foglalkozó ankét III. 
értekezletéről, 1931. június hó 3-án du. 3 órakor a Lyceum-könyvtár nagytermében. (Erdélyi Katolikus Státus 
Levéltára /a továbbiakban EKSL/, IV. 4/b – 404. d. 2476/1928. és ALBRECHT Dezső, Az erdélyi magyar főiskolai 
hallgatóság. In: Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929, szerk. dr. Sulyok István, dr. Fritz László, Kolozsvár, 1930, 
97–117.)  
2 A diákság sokszor ismételt kérésének, kidolgozott statútumainak visszautasítása ellen több román értelmiségi is 
tiltakozott. Pop Ghiţa (miniszterhelyettes a Maniu-kormány idején) 1932-ben nyíltan elítélte a magyar 
diákegyesület megalakulásának akadályoztatását. Szembefordult Nicolae Iorga miniszterelnökkel, aki a 
kolozsvári román egyetem vezetőségével egyetértésben elutasította a magyar diákság szervezkedési kérését 
(Román nyelven megjelent az Adevarul 1932. március 15-iki számában (Bukarest). A cikk magyar szövegét 
közli ÜRMÖSI-MAUER Béla, Kisebbségi kérdések, Cluj–Kolozsvár, 1937, 102–115.) Ám a magyar kérések 
ismétlése és a tiltakozások ellenére sem nyert orvoslást a helyzet.  
3 Eredeti tervében – amint azt a későbbiekből kiderül – a szeminárium mellett egy tudományos intézet 
beindítására is gondolt, ám utóbbit nem sikerült az általa elképzelt formában életbe hívni.  
4 GYÖRGY Lajos, A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés jelenlegi helyzete és feladatai Erdélyben. 
1927. február 12. Gyulafehérvári Érseki Levéltár (a továbbiakban GYÉL), VI. 11/b, György Lajos-hagyaték – 4. 
d. 18–26. cs.  



1928 novemberében már – a három felekezet jóváhagyása és felkérése nyomán5 – a 
Kolozsvári Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szemináriumának tanulmányi igazgatói 
székében találjuk György Lajost. Miközben a felekezet feletti intézmény tanulmányi igazgatója 
lett, 1928 decemberétől a Katolikus Népszövetség keretén belül alakult Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Szakosztályának (később Majláth-Körnek)6 is priorjává választották, így közelebbről 
felügyelte a magyar katolikus fiatalok – elsősorban a katolikus bentlakásban, a Báthory-Apor 
Szemináriumban7 lakók – életét.  

A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók tanulmányi programjának összeállításánál György 
Lajos a következő hármas célt tűzte szem elé: „1. A hallgatók egyetemi tanulmányainak 
ellenőrzése, segítése és kiegészítése, főképpen a magyar vonatkozású részletekkel és a magyar 
tudományos eredményekkel. Ez a korrepetálás. 2. Hiányos nemzeti műveltségük ápolása s 
állampolgári kötelezettségeik tiszteletben tartása mellett oly nemzeti érzület sugalmazása, hogy 
erdélyi magyar feladataikkal és kötelességeikkel öntudatosan tisztában legyenek. Ez a nemzeti 
nevelés. 3. Kiválasztása a tehetségesebb ifjaknak s bevezetésük a tudományos búvárlat 
módszereibe. Ez a tudós nevelés.”8     

A tanárjelöltek alapos felkészüléséhez nélkülözhetetlennek látja a magyar szakirodalmat és 
folyóiratanyagot tartalmazó külön könyvtár létesítését.9 Utóbbiak beszerzését részben a budapesti 
bibliográfiai központ segítségével az ő szerkesztésében újból meginduló Erdélyi Irodalmi Szemle10 

                                                           
5 Az ágostai hitvallású evangélikus egyház 1930. februárjától vállalt képviseletet – Járosi Andor kolozsvári 
lelkész által – a Kolozsvári Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szemináriumának Felügyelő 
Bizottságában. (Vö. Jegyzőkönyv a Kolozsvári Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Tanulmányi Felügyelő 
Bizottságának 1930. február hó 5-én du. 6 órakor a Lyceum-Könyvtár nagytermében tartott ezidei VI. 
értekezletéről. RKSL, IV. 4/b – 404. d. 2476/1928.   
6 A katolikus egyetemi hallgatók 1927-ben szervezték meg egyesületüket a Katolikus Népszövetségen belül. Az 
egyesületi élet keretében a fiatalok kezdettől komoly hangsúlyt fektettek a nemzeti tudatot erősítő, vallási és 
általános műveltségi kérdésekről tartott előadások szervezésére.   
7 A Báthory-Apor Szeminárium alapítása a jezsuiták kolozsvári megtelepedése utáni harmadik évre, 1582-re 
tehető, amikor a jezsuiták Farkas-utcai iskolájába járó – mindenféle vallású – szegény gyermekek elhelyezésére 
szolgált. Az intézmény sorsa egybefonódott a jezsuiták kolozsvári sorsával. A két világháború közötti egyetemi 
hallgatók otthonát 1727-ben építették fel a jezsuiták és Szent József Szemináriumnak nevezték el. (A diákszáj 
később csak „Szentjóska” vagy egyszerűen „Jóska” néven emlegette.) Ez az elnevezés azután a kegyes 
adományozók – Báthory István fejedelem és gr. Apor István erdélyi kincstartó – emlékének ápolására Báthory-
Apor Szemináriumra változott. Az első világháború alatt nagyon tönkre ment az épület, felújítását 1928-ra 
fejezték be, ettől kezdve lett a Kolozsváron tanuló magyar egyetemi és főiskolai hallgatók otthona. Az intézetet 
az igazgató és a tanulmányi igazgató vezették, a háztartási teendőket a vincés nővérek látták el.   
8 GYÖRGY Lajos, Jelentés a Báthory-Apor Szeminárium tanárjelöltjeiről és tanulmányi ügyviteléről. (1928. 
december 14.), EKSL, IV/b. – 404. d. 2476/1928. 
9 György Lajos alig egy hónappal korábban, 1928. november 16-án a dr. Balázs András státusi előadóhoz 
benyújtott beadványában veti fel először a katolikus líceumban létesítendő, az egyetemi hallgatók és tanárok, 
tudományos kutatók által is használható könyvtár felszerelésének és beindításának ügyét. (Vö. GYÖRGY Lajos, A 
kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története (1579–1948). GYÉL, VI. 11/b, György Lajos-hagyaték – 
4. d. 18–26. cs. Ezt a kérését ismételte és erősítette meg a Római Katolikus Státus igazgatótanácsának 1928. 
december 14-én keltezett jelentésében: „Amennyiben a líceum könyvtára rendelkezésemre állana, a hozzátartozó 
három helyiségben folyóirat-, olvasó- és előadótermet tudnék berendezni” – fogalmaz az 1928. december 14-én 
keltezett jelentésében. GYÖRGY Lajos, Jelentés a Báthory-Apor Szeminárium tanárjelöltjeiről és tanulmányi 
ügyviteléről. 1928. december 14. EKSL, IV. 4/b. – 404. d. 2476/1928. 
10 A Keresztény Magvető irodalmi mellékleteként indult folyóirat szerkesztését 1926-tól vette át György Lajos és 
a leszakított területek egyetlen magyar nyelvű tudományos és kritikai folyóiratává fejlesztette. (Mivel a román 
állam az Erdélyi Múzeum-Egyesület vagyonára tört, azzal kezdve ki, hogy sem muzeális, sem akadémiai 
tevékenységet nem folytat, 1930-ban György Lajos felajánlotta az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek a 
szerkesztésében és tulajdonában lévő Erdélyi Irodalmi Szemlét, s a saját folyóiratát megszűntetve, helyére életre 
keltette a Mikó Imre gróf által 1859-ben alapított, ám 1917 óta meg nem jelenő Erdélyi Múzeumot.)     



cserepéldány-akciója révén látja biztosítva. A szakfolyóiratok olvasása iránt táplált igényt abból is 
leméri, hogy az egyetemi hallgatók örömmel fogadták a saját könyvtárából rendelkezésükre 
bocsátott 30 (!) folyóiratot. A könyvtár felszerelése után ennek helyiségeit – az olvasáson túl – a 
fentebb említett szemináriumi munkákra is alkalmasnak látja. „Ha a Méltóságos Igazgatótanács a 
kat. lyceum gazdag, de jelenleg rendeltetésének eleget nem tehető könyvtárat az egyetemi 
hallgatók előtt megnyitja, s elrendeli annak szemináriumszerű berendezését, sehonnan semmiféle 
vád nem érhet bennünket, ha ifjúságunkat ott szakemberek vezetése mellett dolgoztatjuk azzal a 
céllal, hogy magunkrahagyatottságukban segítsük és színvonalukat emeljük.. Egy ilyen kellemes 
környezethez, mint amilyen a lyceum könyvtára, az ifjúság hamar hozzá melegednék, s mivel 
szellemi szükségleteinek kielégítését kapná, remélhetőleg meg is szeretné, ami erkölcsileg is 
jótékony hatással lehetne rá.”11 Bár Bíró Vencel katolikus főgimnáziumi igazgató kezdetben 
aggodalmát fejezte ki a terv megvalósításával kapcsolatosan, a fent említett jelentés leadása után 
alig néhány nappal, a Státus igazgatótanácsának december 20-iki gyűlésén kimondatott, hogy meg 
kell keresni a kérdés gyakorlati megoldásának megoldását.12 Az iskola részéről továbbra is 
felmerülő aggodalmaskodás ellenére aztán a Státus igazgatótanácsa 1929. február 14-én György 
Lajost bízta meg a római katolikus főgimnázium földszintjén kialakítandó Lyceum-könyvtár 
kezelésével és rendezésével, ám annak hivatalos átvétele csak május 2-án történhetett meg. Az 
első évben három szoba és egy nagyterem lett berendezve nyolc asztallal és 50 ülőhellyel, 
ruhatárral, könyv- és folyóiratszekrényekkel. Következő években újabb átalakítások következtek, 
melyek nyomán újabb férőhelyeket sikerült kialakítani. A Lyceum-könyvtár 1929. november 4-én 
nyitotta meg kapuit olvasói előtt és 1940-ig minden külső beavatkozás nélkül működött.13 Bár a 
katolikus egyház tulajdonát képező épületben kapott helyet és a Római Katolikus Státus 
segítségével lett rendbe téve, „nemcsak a katolikus ifjúságnak, hanem általában minden magyar 
főiskolai hallgatónak szorgalmasan látogatott munkahelye a kolozsvári római katolikus 
főgimnázium földszintjén hét teremből álló Lyceum-könyvtár. […] A könyvtár páratlanul ízléses 
és stílusszerű berendezésével nem rideg hely, hanem valóságos otthon, ahol 25 asztal mellett 
egyszerre mintegy 90 hallgató helyezkedhetik el. Semmi más nem vezeti a könyvtárt, csupán az, 
hogy a hallgatók minél zavartalanabbul és eredményesebben mélyedhessenek szaktanulmányaikba 
és az érdeklődésükhöz közelálló önművelődési ágakba. Különösen fontos és pótolhatatlan 
szerepet tölt be a mai diák-nyomorúságban, amikor szegény ifjaknak meleg szobát, kellemes 
világítást nyújt és hozzáférhetőkké teszi számukra a máskülönben nehezen megszerezhető 
különféle drága tankönyveket. A Lyceum-könyvtár tehát egyszersmind szociális intézmény is, 
amelynek áldásaiban a kolozsvári magyar főiskolai ifjúság megkülönböztetés nélkül részesül” – 
olvasható a katolikus egyetemi hallgatók által szerkesztett 1932-es Erdélyi Tudósító-számban.14 
Már az induláskor ott voltak a polcokon a legszükségesebb lexikális, szépirodalmi és különféle 
szakművek, az egyetemen használt tankönyvek. 15 Volt, hogy közel száz darab magyar, román, 

                                                           
11 GYÖRGY Lajos, Jelentés a Báthory-Apor Szeminárium tanárjelöltjeiről és tanulmányi ügyviteléről, 18. old. 
1928. december 14. EKSL, IV. 4/b. – 404. d. 2476/1928. 
12 A könyvtár korábban is a felsőoktatás ügyét szolgálta, de az 1870-es évek elejétől, az Egyetemi Könyvtár 
megnyitásakor zárt könyvtárrá nyilvánították.  
13 Vö.: GYÖRGY Lajos, A kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története (1579–1948). GYÉL, VI. 11/b, 
György Lajos-hagyaték – 4. d. 18 – 26. cs. 
14 Intézményeink. In: Erdélyi Tudósító, 1932. 10. sz. 383.  
15 Az 1929 után beszerzett könyveket a törzsanyagtól elkülönített helyre tették és „Bibliotheca Academică” 
címen új beosztást és kezelést nyertek – ugyanilyen szövegű pecsét került rájuk. (Vö. GYÖRGY Lajos, A 



német és francia nyelvű folyóiratot járatott, amelyeket a szünidő kivételével munka- és 
szünnapokon is reggeltől estig olvashattak a diákok.16 Könyvállományának gyarapításához 
jelentős adományokkal járult hozzá a Magyar Tudományos Akadémia, a Szent István Társulat, a 
budapesti Pallas RT., a Szent István Akadémia, az Erdélyi Katolikus Akadémia, az Erdélyi 
Szépmíves Céh, a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, a szegedi egyetem, a kolozsvári Minerva 
RT., az Országos Magyar Párt, maga György Lajos igazgató, valamint sok más intézet és 
magánszemély. „Az olvasáson és tanuláson kívül a szemináriumi és szakdolgozataik 
elkészítésében is támogatást nyernek itt a hallgatók. A nagy látogatottság már magában véve 
beszélő bizonyíték ez intézmény értékéről és jelentőségéről. A könyvtár olvasótermei, valamint a 
korrepetáló órák és előadások felekezeti különbség nélkül minden magyar egyetemi hallgató előtt 
nyitva állanak” – jegyezte le György Lajos 1930. május 21-én, az Országos Magyar Párt 
Intézőbizottsága részére készített jelentésében.17 A Kolozsvári Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Szemináriumának egyes előadásain túl a Lyceum-könyvtár helyet adott a KMEFHSZ 
Felügyelő Bizottsága gyűléseinek, helyet biztosított továbbá (1929-től) az Erdélyi Katolikus 
Akadémia, később – 1938-tól – utóda, a Pázmány Péter Társaság felolvasó üléseinek, 1930-tól 
pedig az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészeti szakosztályának szakülései számára. Utóbbi 
üléseken a könyvtárban tartózkodó hallgatók is részt vehettek. Bár az 1927-es felterjesztésében 
említett tudományos intézet megvalósítására György Lajosnak nem nyílott lehetősége, a Lyceum-
könyvtárral egy olyan színvonalas szellemi műhelyt sikerült létrehoznia, amelyik az egyetemi 
hallgatók képzését, fejlődését, a tudományos munkára való serkentését nagyban segítette.18 Ám az 
egyetemi hallgatók és az egyetem keretében dolgozó tanárok mellett György Lajos minden 
kolozsvári középiskolai tanár előtt megnyitotta a könyvtár kapuit: „A hallgatók kifejezett 
kívánságára a vasárnapok és ünnepnapok délutánjain is nyitva tartja a könyvtárt. A könyvtár és 
különösen a másutt hozzá nem férhető folyóiratok olvasására a tudomány iránt érdeklődő 
szakembereket és a kolozsvári magyar középiskolák tanári testületeit is meghívta” – írja a 
Szeminárium Felügyelő Bizottságának negyedik értekezletén készített jegyzőkönyvben.19 Hogy 
ezzel a meghívással éltek is a megszólítottak, arról a következő hónapok beszámolóiban lehet 
olvasni. Ugyanott – a megnyitás után alig három hónappal – már érezhető elégtétellel nyugtázza, 
hogy a „Lyceum-könyvtár a Szeminárium lényeges támasztéka és fontos tényező a magyar 
egyetemi hallgatók művelődésében és szellemi irányításában.”20 Külön említésre méltó a 
Szeminárium fennállásának második, s a Lyceum-könyvtár működése első (tan)évének végén 

                                                                                                                                                                                     
kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története (1579–1948), 132. old. GYÉL, VI. 11/b, György Lajos-
hagyaték – 4. d. 18 – 26. cs. 
16 Az 1948-as államosításig 50 ezer kötete és 80 ősnyomtatványa és 350 darab 1711 előttről származó könyve 
volt a Lyceum-könyvtárnak.  
17 GYÖRGY Lajos, Jelentés a Kolozsvári Magyar Egyetemi Hallgatók Szemináriuma és Felügyelő Bizottsága 
tevékenységéről. 1930. május 21. GYÉL, VI. 11/b. György Lajos-hagyaték – 4. d. 18–26. cs.  
18 György Lajos könyvtárigazgató munkáját – többek között – Venczel József, Kekel Béla és Blédy Géza 
egyetemi hallgatók segítették a kezdeti időben, később mindhárman tudományos munkát végeztek.   
19 Jegyzőkönyv a Kolozsvári Egyetemi és Főiskolai Szeminárium Felügyelő Bizottságának 1929. évi december hó 
30-án de. 11 órakor a Lyceum-Könyvtárban tartott ezidei IV. értekezletéről, 8. old. EKSL, IV. 4/b. – 404. d. 
2476/1928.  
20 Azt, hogy György Lajos milyen szoros egységben látta a Lyceum-könyvtár tevékenységét a kolozsvári magyar 
egyetemisták képzésével, bizonyítja az a tény is, hogy a Kolozsvári Egyetemi és Főiskolai Szeminárium 
Felügyelő Bizottságának havi rendszerességgel tartott gyűlésein minden alkalommal referált a könyvtár körül 
történt eseményekről (látogatottság pontos ismertetése, fontosabb rendezvények, folyóirat- és könyvállomány 
gyarapodása stb.). 



tartott értekezletről készült jegyzőkönyv, amelyikben több mint négy gépelt oldalas leírás 
olvasható a könyvtár évi tevékenységéről. Ebben György Lajos kimondja, hogy „a könyvtár olyan 
látogatottságnak örvendett, amilyenre a megnyitásakor a legvérmesebb reményekkel sem lehetett 
előre számítani. […] A Lyceum-könyvtár tehát a nyolchónapos egyetemi szorgalmi idő alatt 
11.177 megforduló személynek – 95%-ában egyetemi hallgatónak – nyújtott alkalmat tanulásra és 
tanulmányozásra. Ez a rendkívüli szám mutatja, hogy a hallgatók a Lyceum-könyvtárban meleg 
otthonra, barátságos környezetre és tanulmányaikban segítséget nyújtó intézményre találtak, amit 
kifogástalan magaviselettel és komoly magatartással viszonoztak.”21 A jegyzőkönyv címek szerinti 
alfabetikus rendbe sorolja azt a 93 (64 magyar, 13 román, 11 francia és 5 németnyelvű) 
folyóiratot, amelyek mindig a legfrissebb számaikkal álltak az olvasók rendelkezésére az első 
évben.22 A következő évtől már külön folyóirattermet is sikerült berendezniük.23 A Szeminárium 
Felügyelő Bizottsága által tartott 1930/31-es egyetemi évi utolsó értekezlet jegyzőkönyve (amely 
az előző évhez képest közel háromszoros forgalomról számol be) így adja vissza György Lajos 
Lyceum-könyvtárról szóló beszámolójának záró szavait: „Az igazsághoz akkor járunk közel, ha 
megállapítjuk, hogy e könyvtár a legfontosabb, a legáltalánosabb és legáldásosabb intézmény a 
magyar főiskolai ifjúság tanulmányi támogatásában.”24  

                                                          

Azzal szemben, hogy „1929-ben, az átvételkor úgyszólván semmit, de semmit nem tudott 
nyújtani a főiskolai ifjúság szellemi szükségleteinek kielégítésére”, György Lajos tanulmányi 
igazgató és segítői munkásságának köszönhetően az évek során „hiányosságai mellett is 
kétségtelenül a Lyceum-könyvtár volt az a hely, ahol az uralomváltozás után a legtöbb magyar 
kiadvány gyűlt össze Erdélyben”.25  

 
21 Jegyzőkönyv a Kolozsvári Egyetemi és Főiskolai Szeminárium Felügyelő Bizottságának 1930. július hó 4-én 
du. 6 órakor a Lyceum-könyvtár nagytermében tartott ezidei X. – záró – értekezletéről, 22. old. EKSL, IV. 4/b. – 
404. d. 2476/1928. 
22 Az Erdélyi Iskola arculatának kialakításánál minden bizonnyal nagyban befolyásolták a szerkesztőket a 
Lyceum-könyvtárban hozzáférhető külföldi (elsősorban magyarországi) pedagógiai folyóiratok.    
23 Vö. Jegyzőkönyv a Kolozsvári Egyetemi és Főiskolai Szeminárium Felügyelő Bizottságának 1930. november 
hó 27-én du. 6 órakor a Lyceum-könyvtár nagytermében tartott ezidei I. értekezletéről, 6. old. EKSL, IV. 4/b. – 
404. d. 2476/1928. 
24 Jegyzőkönyv a Kolozsvári Egyetemi és Főiskolai Szeminárium Felügyelő Bizottságának 1931. július hó 3-án 
du. 6 órakor a Lyceum-könyvtár nagytermében tartott ezidei V. – záró – értekezletéről, 15. old. EKSL, IV. 4/b. – 
404. d. 2476/1928. 
25 GYÖRGY Lajos, A kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története (1579–1948).  GYÉL, VI. 11/b., 
György Lajos-hagyaték – 4. d. 18–26. cs.  


