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A magyar művészettörténet-írás története (1875–1918) című disszertációmban a 
„Pasteiner-tanszék” történetével kapcsolatos kérdéseket dolgoztam fel. A 
dolgozat címében jelzett évszámok Pasteiner Gyula (1846–1924) 
művészettörténész negyvenhárom évnyi egyetemi tanári pályafutásának 
sarokpontjai.  

A „Pasteiner-tanszék” idézőjele több szempontból is indokolt. Szigorúan 
véve „Pasteiner-tanszékről” ugyanis leghamarabb 1885-től (amikor az 1872-ben 
alapított, addig egyszemélyes tanszék „kettőssé” vált), de teljes joggal valójában 
csak 1888-tól, a tanszéken elsőként, az alapítás pillanatától oktató Henszlmann 
Imre (1813–1888) halála után beszélhetünk. Pasteiner 1888-tól 1916/1918-as 
nyugdíjazásáig egyedül tanított a tanszéken. Ez idő alatt két magántanár 
színesítette az órakínálatot, 1905-től Éber László, majd 1911-től Gerevich Tibor 
személyében. 

A disszertációmban követett feldolgozási mód alapvetően – és tág keretek 
között értve –, intézménytörténeti. Dolgozatomat a – máshonnét és másképp 
ismerős – „művészettörténészek vannak, hogyan lehetségesek?” kérdésre 
adható egyik lehetséges válaszra építettem („mert képzik őket”), amikor a 
címben megadott időhatárok között a „Pasteiner-tanszék” történetét elsőként, 
részletesen dokumentálva, feldolgoztam.  

Eddig csak részleges információk álltak rendelkezésünkre arról, hogy kik 
számítottak „profi”, vagyis egyetemi, „szakirányú” képzésben részt vett, és azt 
sikeres szigorlattal záró művészettörténésznek Magyarországon. 
Művészettörténészi végzettséget – és a vele (automatikusan) járó 
bölcsészdoktori címet – csak azok szerezhettek, akik szigorlati főtárgynak a 
művészettörténetet választották, és ebből (is) következően, doktori 
értekezésüket egy művészettörténeti problémáról írták. Nem állítom 
természetesen, hogy „művészettörténész” az, akinek „papírja” van róla, de 
ezúttal, doktori dolgozatomban, a magyar művészettörténet-írásnak erre az 
„intézményi” olvasatára koncentráltam. Úgy érzem, hogy miután a diszciplína 
1872-től egyetemi tanszékkel is rendelkezett, ez is a legitim és feldolgozásra 
érdemes szempontok egyike. 
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A disszertáció három fejezetből áll. Mindegyik főfejezethez egy-egy 
excursus tartozik.  

A Pasteiner Gyula, az egyetemi tanár című első fejezetben arra kerestem a 
választ, hogy hogyan, milyen körülmények között lett egyetemi tanár Pasteiner. 
Mivel véleményem szerint Pasteiner pályáját módszertanilag a „helyes” 
művészettörténeti álláspont: vagyis a történeti szempont eszméjének, 
különböző feladatokra tekintettel újratárgyalt ismétlése jellemezte, a fejezetben 
az egyetemi pálya és a nem minden nehézség nélkül elfoglalt katedráról 
hirdetett teória közös alakulástörténetét elemeztem.  

A fejezethez tartozó excursus a disszertáció egyik fő mellékszereplőjét, az 
archeológus, egyetemi tanár Hampel Józsefet mutatja be egy konkrét, 
Pasteinerrel részben közös polémia résztvevőjeként. Kettőjük karrierje sok 
szempontból hasonlóan alakult, és kölcsönös antipátiájuk dacára egyetemi 
pályafutásuk – különböző bölcsészkari adminisztratív ügyekből kifolyólag –, 
egészen Hampel 1913 márciusában bekövetkezett haláláig összekapcsolódott. 
Erre a disszertáció második excursusában további példákat találhat az olvasó. 

A disszertáció második, központi fejezete: A Pasteiner-tanítványok. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Levéltárában található 
Bölcsészdoktori szigorlatok jegyzéke alapján sikerült összeállítanom a 
művészettörténetből mint főtárgyból szigorlatozók listáját. Ők húszan a korszak 
forrásosan kimutatható, a „Pasteiner-tanszék” hallgatóiként Budapesten 
végzett, „diplomás” művészettörténészei. Teljes névsoruk, zárójelben a 
szigorlat évével: Goldschmied Lipót (1891), Éber László (1894), Meller Simon 
(1898), Rózsaffy Dezső (1901), Neuschlosz Kornél (1903), (Felvinczi) Takács 
Zoltán (1904), Gerevich Tibor (1904), Czakó Elemér (1904), Sztrachon Petronella 
(1905), Kenczler Hugó (1907), Pogány Kálmán (1907), Elefánt Olga (1907), 
Nécsey László (1907), Alexander Magda (1909), Freund Edit (1909), Freund 
Mária (1910), Hoffmann Edith (1910), Gasparetz Géza Antal (1911), Vikár Vera 
(1913), Barát Béla (1914).  

Ugyanebben a fejezetben elemeztem a tanítványok – Pasteiner által kijelölt 
témákról írott – doktori értekezéseit is. A fejezetet a tanítványok szellemi 
profiljának megrajzolása mellett, adaléknak szánom a magyarországi 
Hildebrand-, Riegl-, Schmarsow-, Wölfflin-, Berenson- stb. recepció 
történetéhez is. 

A fejezethez kapcsolódó excursusban, A „Meller Simon-ügy” címűben egy 
sikertelen, mert Pasteiner által megakadályozott, magántanári habilitáció 
történetét vizsgáltam. Meller Pasteiner egyik első tanítványa volt. Korábbról 
datálódó feszült viszonyukból akkor robbant ki a nyílt konfliktus, amikor 
Meller 1906-ban magántanári kinevezésért folyamodott a „Pasteiner tanszékre”. 
Újabb (főleg levéltári) források segítségével sikerült tisztáznom az 1906-tól 
1910-ig zajló eseményeket, illetve megfogalmaztam egy hipotézist arról, hogy 
Meller sikertelenül végződött habilitációs ügye összefügghet egy másik, 1911-
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ben kinevezéssel végződő – mert Pasteiner által is támogatott – magántanári 
folyamodvánnyal, amelyet „a” tanítvány: Gerevich Tibor adott be. 

A harmadik fejezetben (A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as 
tanszéki utódlás története és iratai) a fellelhető iratanyag alapján 
rekonstruáltam az 1916-ban megürült „Pasteiner-tanszékre” kiírt pályázat 
eddig teljesen ismeretlen lefolyású, botrányoktól sem mentes történetét, 
valamint Hekler Antal klasszika-archeológus 1918-as beiktatásának 
előzményeit és körülményeit. 

A harmadik excursusban Gerevich Tibor 1931-es Pasteiner Gyula emlékezete 
című akadémiai emlékbeszédét elemeztem.  

Az első mellékletben a művészettörténeti tanszék teljes korabeli 
órarendjét, a másodikban a művészettörténetből mint fő-, illetve melléktárgyból 
szigorlatozók teljes listáját közlöm. A harmadik melléklet két kézirat jegyzetelt 
szövegközlését tartalmazza, mindkettőt Pasteiner írta. Az elsőt az 1916-os 
nyugdíjazása miatt megüresedett tanszék betöltését előkészítő bizottság 
tagjaként. A másodikat ugyanezzel összefüggésben, a bölcsészkari kinevező 
határozat elleni tiltakozásként.  

 
Doktori disszertációmat előmunkálatnak tekintem a magyar 

művészettörténet-írás történetének monográfiájához. 


