
A bécsi Collegium Theresianum életre hívását 1746. február 24-én aláírt szerzõdés-
ben rendelte el az osztrák jezsuita rendtartomány és a császári udvar.1 A Favorita-
kastélyban (a Habsburgok egykori nyári rezidenciáján) mûködõ nemesi akadémia
az alapítás utáni években teljesen a Jézus Társaság fenntartásában mûködött, de az
udvar fokozatosan (az iskola anyagi nehézségei leküzdése érdekében nyújtott tartós
támogatásokkal párhuzamosan) egyre nagyobb befolyást szerzett az intézmény
vezetésében. Az akadémia állami intézménynek számított, amelyet 1773-ig a je-
zsuiták, majd a piaristák mûködtettek. A Theresianum a Habsburg-monarchia tör-
ténetében reprezentatív oktatásügyi, tudományos és politikai szerepet játszott.
1784-ben József császár – oktatásügyi reformja keretében – az iskolát bezáratta,
1797-ben azonban Ferenc császár rendelete alapján újból megnyithatta a kapuit.

A Theresianum a historiográfiában jól ismert oktatási intézménynek számít
és a kurrens történeti kutatás számára is érdekes témának bizonyul, itt elsõsorban
Olga Khavanova és Ivo Cerman kutatásaira utalnék. Khavanova a bécsi udvar és a
magyar döntéshozó elit kapcsolatát, kölcsönös stratégiáit vizsgálta a Theresianum,
a monarchia elsõ számú nemesi akadémiájának példáján.2 Míg Cerman, aki a
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cseh udvari arisztokrácia mûveltségének a kutatója, a bécsi akadémia növendékei-
nek szociális hátterével, késõbbi karrierlehetõségeivel és az iskolában oktatott tan-
tárgyak színvonalával foglalkozott.3

Jelen dolgozat célja, hogy betekintést nyújtson a Theresianum 18. századi
tudományos életébe, elemezze, mennyire számított modern intézetnek, valamint
hogy felvázolja a nemesi akadémia tudományos reprezentációját és hírét. Cerman-
nal ellentétben mi itt elsõsorban nem a tankönyveket használjuk forrásként, hanem
a nyilvános vizsgakiadványokat és a bécsi sajtóban megjelent híreket (a Wienerisches
Diarium jelentõségére már Olga Khavanova is felhívta a figyelmet).

A nemesi akadémiák történetérõl a múlt századforduló intézménytörténe-
ti megközelítései óta nem sok írás született. Különösen keveset tudunk a rendi ke-
retek között mûködõ intézmények oktatási színvonaláról, mivel a nemesi akadé-
miák a historiográfiában könnyen a korszak nagy reformegyetemeinek az
árnyékában maradnak. A Theresianum tudományos nyilvánosságának a problé-
mája nemcsak a bécsi iskola oktatástörténete és a felvilágosodás kori Habsburg-
monarchia mûvelõdéstörténete számára lehet érdekes, hanem az intézményben
tanuló ifjú fõurak révén a rendi (és közvetetten az udvari) reprezentációtörténet
számára is.

Az oktatás tudományos színvonala

Mi volt a theresianumi oktatás célja? A bécsi akadémia legfontosabb célkitûzése
az elvárt nemesi mûveltség megalapozása mellett gyakorlatban is használható tu-
dás továbbítása volt. Olyan ismeretek közvetítése, amelyeket az elit az állam szol-
gálatában kamatoztatni tud. Ez nem feltétlenül hivatalnok- vagy tisztviselõképzést
jelentett, mivel a korabeli felfogás szerint földesúrként, katonatisztként vagy prelá-
tusként is az államot szolgálja a nemes, ha kellõ felkészültséggel és elhivatottság-
gal teszi azt. Az 1780-ban közzétett prefektusi utasításokban a következõ eszmei
célt olvashatjuk: „Mi mindnyájan egy nagy társadalomban élünk, amelyet államnak
neveznek, így ebben az államban mindenki számára a hazaszeretet kötelesség, de
a nemesember számára különösen, mert õ születésénél fogva kitüntetett tagja a
hazának, ami õt rangban a polgár elé és a fejedelmet követõ helyre állítja.” 4

A Theresianum oktatási rendszere négy szintbõl állt: a grammatika,
humanióra, filozófia és a jogi stúdium évfolyamaiból. A korabeli iskolai szoká-
soknak megfelelõen a diákok nagy része nem szisztematikusan végezte el az
összes szintet egymás után, hanem csak egy-egy szintet, de az sem volt szokat-
lan, hogy valaki csak egy évfolyam idejéig volt az akadémia tanulója. A világi és
egyházi tanárok személye nagyban meghatározta az intézmény arculatát, azon-
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ban a diákokhoz hasonlóan õk is körülményeikhez képest „mobilak” voltak.
1746 és 1773 között összesen 348 jezsuita volt a tantestület tagja – de közülük
legtöbben csak kevesebb mint egy évig voltak tanárai vagy prefektusai az iskolá-
nak.5 A Theresianum jellegét – a tudomány, az oktatás és a nevelés terén is –
alapvetõen meghatározták a kiemelkedõ képességû és jelentõségû jezsuita,
majd 1773 után exjezsuita tanárok. Hermann Haberzettl 1969-ben megjelent
doktori disszertációjában6 bemutatja, hogy az egykori jezsuiták az osztrák tudo-
mányos, kulturális és politikai életben milyen nélkülözhetetlen szerepet játszot-
tak. Ugyanez fokozottan jellemzõ a Theresianumban betöltött szerepükre. Ki-
emelkedõ jelentõségû jezsuita (majd exjezsuita) volt: Mitterpacher Lajos, Makó
Pál, Michael Denis.

Az intézmény elsõ, feloszlatás elõtti periódusában a monarchia legkiválóbb
világi professzorai tanítottak a Theresianumban. A modern tudományok, az öko-
nómiai-gazdasági tudományok (kameralisztika, statisztika, rendészet és gazdálko-
dás), természet- és reáltudományok, illetve a mechanikai ismeretek (matematika,
kísérleti fizika, mechanika és hidraulika) az akadémián az európai tudományos
forradalommal lépést tartva fejlõdtek ki és kerültek be a tananyagba.7 A humán,
bölcseleti tudományok, kiváltképp a jog- és történettudomány, kis fáziskéséssel
szintén nagy jelentõségre tettek szert. A következõkben tudományonként és tan-
tárgyanként látni fogjuk, hogy a Theresianumban Bécs és ezáltal a monarchia leg-
nevesebb tudósai tanítottak. Az akadémia tanári karát a nemzeti sokszínûség jel-
lemezte. A legtöbb professzor osztrák, illetve német volt, de magyarok, olaszok,
csehek is jelen voltak, továbbá elvétve franciákkal, lengyelekkel és angolokkal is
lehetett találkozni.

A Theresianum (és a Savoyai Akadémia) több tudományterületen a bécsi
tudományos reform origójának tekinthetõ. Az alapítás utáni években (az 1740-es
évek végén, az 1750-es évtized elsõ éveiben) modernebbnek számított, mint a
bécsi egyetem, amelynek reformjára csak ezt követõen került sor, és ebben
a collegium nobiliumban tanító tanároknak kulcsszerepük volt. Az akadémián a
modernizáció, annak elvei és megvalósítása az elsõ periódusban egységes úton
haladt. A reformokat alapvetõen kameralista elvek vezérelték, amelyeknek a célja
a haza és a közjó szolgálata volt. De a reformok egységes vonulata nemcsak a
professzorok érdeme volt, õk a modernizáció tudományos oldalát biztosították,
de a fejlesztéseket az udvar kezdeményezte és felügyelte. A Theresianum nem
számított független intézménynek, nem élvezett autonómiát, erõsen kötõdött az
udvarhoz, de nemcsak a tanárok szabadsága volt így korlátozva, hanem – nemesi
akadémia lévén – a tudás megszerzésének módja is hierarchizált volt.
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Filozófia

A 18. századot, már a kortársak is a filozófia évszázadának tartották.8 A Habsburg-
monarchia és Bécs filozófiai életét nem jellemezte olyan fokú sokszínûség, mint
Angliáét, Franciaországét vagy Németországét. A birodalomban Mária Terézia ha-
láláig csak katolikusok futhattak be karriert, és a tudományos életben is csak õk
érvényesülhettek. A filozófia tudománya és oktatása nem kerülhetett szembe a
katolikus dogmákkal és tanítással, és ez erõsen meghatározta, hogy milyen pályán
haladhatott, milyen keretek között érvényesülhetett.

A Theresianumban a filozófiát mint tantárgyat a filozófiai stúdium során
tanították, de a képzés nem csak a nevét adó tudományból állt. Filozófiából a je-
zsuiták metafizikát, logikát és etikát oktattak. Az akadémián a kameralistákon kí-
vül nehéz híres filozófust találni, szakmájában a legnevesebbnek Christoph
Regelsperger vagy Regelsberger tekinthetõ, aki egy éven keresztül (1764–1765)
volt a Theresianum tanára, fõ mûve (Dissertatio de mentis ingeniique limitibus in
concendis poematibus) a filozófián belül már körvonalazódó és fokozatosan önál-
lósodó lélektan tárgykörébe sorolható.9

A kiadott forrásokban – a Wienerisches Diariumban, a Realzeitungban és
a nyilvános vizsgakiadványokban (materia tentaminis publici) – a filozófia az egyik
legritkábban elõforduló tantárgy, csak elvétve lehet találkozni filozófiavizsgákkal
és vizsgázókkal.10 A Wienerisches Diarium beszámol az 1773. augusztusi
theresianumi filozófiai és jogi stúdium vizsgáiról.11 Megtudjuk, hogy filozófiából,
építészetbõl és történelembõl a következõ diákok tettek sikeres vizsgát: „Aicholdt,
Auersberg, Festetics, Karl und Josef Hadik, Haller, Schallenberg, Kusinsky, Buol,
Biczay, Püchler, Managetta, Ulm, Gottrau.”12 Vagy más helyen megtudhatjuk a
Wienerisches Diariumból, hogy 1783. június 25–30. között a következõ fõrangú
nemesi ifjak tettek jeles vizsgát metafizikából: „Grafen Barthol. Pathachich, Franz
Prichoroski, Karl von Windischgrätz, Graf Franz Kolloredo, Freyherr Joh. v. Leytam,
Anton v. Untrechtsberg, Grafen Petr. Delmestri, Weichart von Gallenberg und
Maximilian von Heywerke.”13

Adatgyûjtésem során két másodéves vizsgázó, Johann Schilson és
Galántai Fekete János a filozófia stúdiumon másodévben tett nyilvános vizsgáinak
kiadott változatában találkoztam a filozófia tantárgy számonkérésével.14 Az 1756.
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évi és az 1758. évi vizsga filozófiai részében a természetjog és a morálfilozófia
együtt volt jelen.15 A két vizsgakiadvány kapcsolódó részei sablonosan hasonlíta-
nak egymásra, a kérdések és a kifejtés jelentékeny hányada egymással szó szerint
megegyezik. Az 1758-as vizsga a válaszait azonban jobban kifejti, nemcsak a szo-
kásos tételmondatok szerepelnek benne, hanem röviden hivatkozik Samuel von
Puffendorfra, Christian Wolffra, Johann Gottlieb Heinecciusra, Christian
Thomasiusra, Thomas Hobbesra és még Jean-Jacques Rousseau-ra is.16 A morálfi-
lozófia vizsga a természetjogon alapult, a kérdések Istenre, a természet rendjére,
az erkölcsre, társadalomra és benne a nemes helyére, a tulajdonra és a szabad-
ságra vonatkoztak. A válaszok az isteni és a természeti törvények elfogadására
buzdítanak, ami egy és ugyanaz: „jus naturae est Dei voluntas”.17

A váci Theresianumból18 fennmaradt egy hasonló nyilvános vizsga-
kiadvány, amelyben Steöszel József Kristóf a filozófiai stúdium folyamán logiká-
ból, metafizikából és etikából tett vizsgája olvasható.19 Itt a számonkérést nem
kérdések és kifejtés formájában, hanem tételenként (filozófiából 47 tétel) közöl-
ték. A filozófia oktatását itt is a természetfilozófia határozta meg. Az etika a bécsi
akadémiával azonos elvekre épült. A logika és a metafizika sem tudott a nyugati
változásokkal és nézetekkel lépést tartani, de a karteziánus módszerekre és a leib-
nizi elvekre már hivatkozott.20

Karl Abraham Freiherr von Zedlitz21 1774-ben széles körû (több tantárgy-
ra és az egész intézményre kiterjedõ) reformprogramot dolgozott ki a liegnitzi lo-
vagi akadémia számára.22 A lovagi akadémia képzési repertoárja a Theresianum-
hoz viszonyítva sokkal egyszerûbb volt, összesen hároméves képzésre volt
lehetõség, ami alatt a nemesi diákoknak a lehetõségekhez mérten a legszélesebb
körû ismeretanyagot próbáltak közvetíteni. A zedlitzi filozófiareformmal érdemes
összevetni a theresianumi állapotokat, így reálisabban ítélhetjük meg a bécsi aka-
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démia helyzetét, mint ha a jezsuita iskolákhoz vagy a német egyetemekhez ha-
sonlítanánk. Liegnitz, ahogy Halle is, Poroszországban feküdt, így nagyobb sza-
badságot élvezett, mint a Habsburg Birodalomban található társaik. Zedlitz a
filozófiaoktatással kapcsolatban nem támasztott irreális elvárásokat. Programjá-
ban és az újonnan alkalmazott tanárok számára a 18. század elsõ felének nagy
auktorait (Descartes, Locke, Leibniz, Wolff) ajánlotta, de az antik gyökereknek is
nagy szerepet szánt. Hangsúlyozta a filozófiatanítás fontosságát a nemesi okta-
tásban.23 A 18. század elsõ felének szerzõi már a theresianumi oktatásban is
egyre nagyobb szerepet kaptak, sõt a fenti szerzõk egyes nézetei már a magyar-
országi közép- és felsõoktatásba is beépültek, kiváltképp a piarista iskolákban.24

Azt nem tudjuk, hogy a filozófiaoktatás tartalmi része és minõsége milyen volt,
de ha a 18. század második harmadának elején Poroszországban a filozófiataní-
tás reformja ennyiben merült ki, akkor a Theresianum e tárgyból való elmara-
dottsága már nem olyan szembetûnõ, sõt a képzés sokkal inkább átlagosnak
mondható.

Jog és történelem25

A Theresianumban mint képzési forma a jogi stúdium számított a legmodernebb-
nek. A közvetlen jogi ismeretek mellett a jogi tanulmányok keretei között oktatták
a kameralista és államtudományokat, illetve több modern tudományt is: kémiát,
botanikát, esztétikát. A jogi stúdium 1772-ig hároméves volt, ekkor négy évre
hosszabbították. A jogi képzés és tudományai jelentették a theresianumi oktatás
csúcsát, egyetemi színvonalat képviselt, és a hallgatókat a magas elméleti tudás-
anyag mellett a gyakorlatban is jól használható ismeretekhez segítette. A stúdium
elvégzõi a fõhivatalnoksághoz vagy állami tisztségviseléshez hasznos tudásbázisra
tehettek szert.

A Theresianum alapításakor a bécsi egyetem jogi fakultása – a német re-
formegyetemekhez viszonyítva – elmaradottnak számított. Az 1753-as Gerard van
Swieten-féle reformig a jezsuiták befolyása túl nagy volt, a professzorok alulfize-
tettek voltak, az oktatás minõsége és a fakultás szerkezeti felépítése egyaránt
elavultnak számított.26 A Theresianumban már 1749-ben megindult a jogi képzés
reformja – a felvett professzorok késõbb a bécsi egyetem meghatározó egyénisé-
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23 Uo. 72–77.
24 Fináczy Ernõ: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I. MTA, Bp. 1899.

153–156.
25 E két diszciplína párhuzamos kifejtésére Notker Hammerstein témába vágó monográfiája inspirált min-

ket, amely a jog- és a történelemtudomány fejlõdésének és intézményesülésének tükrében értelmezi a
német egyetemtörténetet. (Notker Hammerstein: Jus und Historie. Ein Beitrag zu Geschichte des
historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert. Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen, 1972.)

26 Eckhart Seifert: Paul Joseph Riegger. Ein Beitrag zur theoretischen Grundlegung des josephinischen
Staatskirchenrechts. Duncker & Humblot, Berlin, 1972. 139–183.



gei lettek –, a tanrend, még ha a modern európai színvonalat27 nem is érte el, a
Habsburg-monarchián belül mindenképp mintaadónak számított. Az egyetemi
reform elõtt Bécsben nemcsak a Theresianum járt élen a jogi képzésben, hanem
a Savoyai Akadémia is. Már a Savoyai Akadémia megnyitásakor a tanári karban
találjuk Ignaz Xaver Stöckel jogászprofesszort és az innsbrucki egyetem korábbi
professzorát, Paul Josef Rieggert, aki késõbb a Theresianum egyházjogásza lesz.
1758–1778 között a két akadémiát egyesítették, így a két hasonló jogi intézmény
és a tanári kar összeolvadt. A Theresianum és a Savoyai Akadémia jogászpro-
fesszorainak a színvonalát és elismerését tükrözi, hogy 1769-ben, amikor a „taná-
ri” és „professzori” címek használatát pontosították, e két akadémia jogászai meg-
kapták – az elsõdlegesen egyetemi katedrához kötõdõ – professzori cím
használatának jogát.28

Bécs és a Theresianum leghíresebb természetjog- és az úgynevezett ész-
jog (Vernunftrecht)-professzorának Karl Anton von Martini számított, aki – a mo-
narchiában évtizedekig alapmûveknek tekintett – saját könyveibõl tanított.29

Martini, az intézmény tanára (1753–1773) a bécsi jogi stúdium egyik legjelenté-
kenyebb alakja volt, az egyetemi képzés megreformálója. Hatása az egész Habs-
burg-monarchiában érezhetõ volt.30 A római jogot Jakub Friedrich Ludovicus31

és Johann Gottlieb Heineccius32 tankönyvei alapján tanították. A kánonjogot
1753-tól – a késõbb „a jozefinizmus atyjának is titulált”33 – Paul Josef Riegger vi-
lági professzor (1774–1784) oktatta Giovanni Vincenzo Gravina kompendiuma
nyomán.34 A Realzeitung rendszeresen jelentetett meg könyvismertetéseket mû-
veirõl.35 A büntetõjogot Peter Banniza professzor (1758–1773) a saját tanköny-
vébõl tanította. Ivan Cerman véleménye szerint a theresianumi jogoktatás túl
konzervatív volt, az államjog túl késõn kapott megfelelõ hangsúlyt, és a
Grotiuson és Wolffon alapuló természetjogi szemléletet is túl lassan válthatta fel
a modernebb nyugati jogfelfogás.36
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27 A jogtudomány korabeli színvonaláról és problémáiról: Christoph Link: Rechtwissenschaft. In:
Wissenschaften im Zeitalter i. m.

28 Johann Schwarz: Geschichte der Savoy’schen Ritter-Akademie in Wien vom Jahre 1746 bis 1778.
Wilhelm Braumüller, Wien, 1897. 134–135.

29 Carol Anton de Martini: De lege naturali exercitationes. Schulzianis, Vindobonae, 1770.; Carol Anton
de Martini: Positiones de jure civitatis. Iosephus Kvrzboeck, Vindobonae, 1773.

30 Rudolf Palme: Martini, Karl Anton Freiherr von. In: Zensur: Lexikon zum Aufgeklärten Absolutismus in
Europa. Herrscher – Denker – Sachbegriffe. Hrsg. Helmut Reinalter. UTB, Wien–Köln–Weimar, 2005.
408–411.

31 Ludovicus, J. K.: Supplementa ad Lauterbachii compendia. Orphanotropheum, Halae, 1711.
32 Heineccius, J. G.: Elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum. A. Vandenhoek, Amsterdam,

1741.
33 Seifert, E.: i . m. 23.
34 Cerman, I.: Habsburgischer Adel und Theresianum i. m. 159.
35 Realzeitung, 1770. 6–9.; Realzeitung, 1773. 42.; Realzeitung, 1773. 309–310.
36 Cerman, I.: Habsburgischer Adel und Theresianum i. m. 159.; 1802-re a 18. századi jogi változások

már kiforrták magukat, ekkor a következõ jogi ágakat oktatták, vagy önálló tárgyként, vagy másik téma-
körrel együtt: általános természetjog, államjog, népjog, családjog, római jog, egyházjog, hûbéri jog, né-
met államjog, osztrák polgárjog. In: Statuten 1802. 92–108.



Christian August Beck (1748–1755) a természet-, a nemzetközi, a német
állam-, az egyház- és a hûbérjog szakértõje volt. Közvetítõ, szintetizáló szerepe a
legjelentõsebb, elismertségét mutatja, hogy az udvar felkérésére 1755 és 1760
között (a késõbbi) II. József (állam-, egyház- és jogtörténeti) magántanára lett.37

Nemcsak a fõherceg oktatásában kapott a birodalmi államjog fontos szerepet, ha-
nem a Theresianumban is. A collegium nobilum 1767. évi nyilvános birodalmi ál-
lamjogi vizsgájáról fennmaradt kiadvány a legrészletesebb jogi vizsgakiadvány,
amivel adatgyûjtésem során találkoztam.38 Bánffy György vizsgája tizenhárom
oldalnyi kérdést tartalmaz a birodalmi államjogról, amelyek nemcsak a Német-
római Birodalom jogi és mûködési alapelveire kérdeznek rá, hanem számos törté-
nelmi kérdést is tartalmaznak, amelyek a szokások és a fennálló rendszer eredetére
vonatkoznak.

Nemcsak a nyilvános vizsgakiadványokból, tantervekbõl vagy tan-
könyvekbõl értesülhetünk a jogi vizsgákról, hanem a bécsi újságokból is. A
Wienerisches Diarium tudósít arról, hogy 1773 augusztusában jogtudományból
sikeres vizsgát tettek a következõ diákok: „Grafen Aloys, Blümegen, Anton
Colloredo, Erdödi, Eszterhazy, Kolowrat, Mitrowski, Szechenyi, Freyherr Konstantin
és Theodor Münch, Karl und Franz Schell, Norman, Rechbach, Brockhausen,
Geislern, Kienmayer, Goldt, Szent-Miklosy, Trautmannsdorf, Jankovics, Thoren,
Wagner, Zenker.”39

A történelmet a jog és az államtudományok háttérbázisát biztosító
segédtudományként oktatták a Theresianumban. A történelem különbözõ ágait a
grammatika évfolyamain kívül mind a három képzési formában tanították. A huma-
niórák utolsó évében világtörténelmet adtak elõ, ezt összekapcsolták a már koráb-
ban tanult görög és római szerzõk mûveivel. Sõt a kronológia és a heraldika segéd-
tudományokkal is megismertették a diákokat.40 A filozófiai képzés második és
harmadik évfolyamában szintén általános világtörténetet (universal historia) tanítot-
tak, amelynek legfõbb célja az volt, hogy az akkori világ kialakulási folyamataival
megismertesse a diákokat – mind politikai, vallási, mind tudományos téren.41 Ez a
szemléletmód alapvetõen jellemzõ volt a nyugati professzionalizálódó történetírás-
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37 Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria Theresias. Die Vorträge zum Unterricht des
Erzherzogs Joseph im Natur- und Völkerrecht sowie im Deutschen Staats- und Lehnrecht. Hrsg.
Hermann Conrad. Westdt., Köln–Opladen, 1964.

38 Fragen aus dem römisch-deutschen Staatsrechte, welche Georg Graf Bánfi von Losonz nebst
Vertheidigung der darausfolgenden Sätze vor einer hochadelig und gelehrten Versammlung in der k. k.
Ther. Ritterschule öffentlichen beantwortet wird den, des Herbstmonates im Jahre 1767. In: Georg
Pray: Annales Regum Hungariae ab Anno Christi CMXCVII. Ad Annum MDLXIV. deducti, ac maximam
portem ex scriptoribus coaevis, diplomatibus, Tabulis publicis, et id genus litterariis instrumentis
congesti opera et studio. IV. G. L. Schvlz, Vindobonae, 1767.

39 Wienerisches Diarium 1773. szeptember 11. (73. sz.) 6.
40 Statuten 1802. 83–84.
41 Statuten 1802. 91–92.



ra, amely fennálló dolgok rendjét különbözõ történeti magyarázóelvekkel igyeke-
zett megértetni.42

Az egyetemes történeti oktatás legfontosabb pilléreinek az ókori nagy bi-
rodalmak számítottak, a nyilvános vizsgakiadványokban legtöbbször Róma és
Nagy Sándor birodalmával találkozhatunk – vagy a középkor elsõ felébõl Nagy
Károly birodalmával –, de a zsidó nép kapcsán Izraelrõl, Babilonról és Egyiptom-
ról is tanultak.43 A Habsburg-monarchia közép- és felsõoktatásában, így a
Theresianumban is az antik történelem és az egyháztörténet különleges súllyal
voltak jelen, amelyek a katolikus megújulási mozgalmak óta az aulikus barokk
mûveltség szerves részét képezték.44 A jogi stúdiumok során kapta a történelem a
legnagyobb szerepet, abból adódóan, hogy a jog legfontosabb segéd- és kiegészí-
tõ tudományának tartották. Már a képzés elsõ évében birodalomtörténetet oktat-
tak, amely a Német-római Birodalom történetét tartalmazta és betekintést nyúj-
tott az általános jogi vonatkozásokba is.45

A világtörténelem két legismertebb tanára: Johann Heinrich Engelschall és
Johann Baptist Picker voltak. Picker saját történelemkönyvet is írt, amelyben már
egyértelmûen érzõdik a göttingeni történészek hatása.46 Engelschall elõadásairól
és tevékénységérõl a Realzeitung is elismerõen számolt be egyik rövid mûve kap-
csán.47 1776–1779-tõl Johann Christoph Gatterer világtörténelem tankönyve is
bekerült a Theresianum tanrendjébe.48 A nemzeti történelem oktatása is helyet
kapott az akadémián, cseh és magyar történelmet is oktattak.49 A különbözõ tör-
ténelmi vizsgákról a források rendszeresen hírt adnak. A Wienerisches Diarium
például közli, hogy 1773 augusztusában egyház-, világ- és német történelembõl
Graf Josef von Herberstein tett sikeres vizsgát.50
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42 Peter Hanns Reil: Die Geschichtswissenschaft um die Mitte des 18. Jahrhunderts. In: Wissenschaften im
Zeitalter i. m. 168–169.

43 Materia Tentaminis Publici, 1758.; Franciscus Comes de Zichy [külön cím nélküli beszéde és vizsgája].
In: Georgi Pray: Annales Regum Hungariae ab anno christi CMXCVII. ad annum MDLXIV. deducti ac
maximam portem ex scriptoribus coaevis, diplomatibus, tabulus publicis, et id genus litterariis
instrumentis congesti opera et studio. III. G. L. Schvlz, Vinbobonae, 1766.; Questiones ex quatuor libris
institutionum Justin (ianearum) ad quas illustrissimus dominus Ladislaus Comes Erdödy de Monyoró-
kerék Montis Claudy, et Inclyti Comitatus Varasdiensis Perpetuus Comes. In: Collegio Regio Theresiano
sub tentamene publico Respondebit. Vindobonae, 1745; Fekete, J.: i. m. 35–37.

44 Notker Hammerstein: Besonderheiten der österreichischen Universitäts- und Wissenschaftsreform zur
Zeit Maria Theresias und Josephs II. In: Österreich im Europa der Aufklärung. Kontinuität und Zäsur in
Europa der Zeit Maria Theresias und Josephs II. Verlag der österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wien, 1985. II. 810–811.

45 Statuten 1802. 94–95.
46 Picker, J. B.: Synposis historiae Germaniae ad usum Regii Theresianu Societas Jesu Nobilium collegii. In

Typographia Trattneriana, Viennae Austriae, 1752.
47 Realzeitung 1775. 14.
48 Johann Christoph Gatterer: Einleitung in die synchronistische Universalgeschichte. Vandenhoek,

Göttingen, 1771.; Cerman, I.: Habsburgischer Adel und Theresianum i. m. 160.
49 A mai magyar történetírás egyik atyja, Pray György (1723–1801) is a Theresianum tanára volt. Igaz, csak

egy éven keresztül (1756–1757).
50 Wienerisches Diarium 1773. szeptember 11. (73. sz.) 6.



Kameralizmus és államtudományok

Az állam számára hasznos állampolgárok, a felvilágosult abszolutizmus hivatali ap-
parátusát vezetõkkel feltöltõ birodalmi elit képzésében az egyik legfontosabb
szakágnak az államtudományok számítottak. A 18. századi német egyetemeken
fejlõdött ki és intézményesült ez a tudományterület, amelynek összefoglaló elne-
vezése alatt hagyományosan a következõ tudományokat értjük: birodalom- és ál-
lamtörténet, ökonómia, rendészeti és kameralista tudományok. A kameralizmus
és az államtudományok a Habsburg-monarchia egyetemein és akadémiáin – ha-
sonlóan a poroszországi társaikhoz – a 18. század második felében, vagy még in-
kább a század utolsó harmadában nagyobb súllyal szerepeltek a tananyagban,
mint más európai vagy akár a német protestáns univerzitásokon.51

A göttingai egyetem híres jogász- és történészprofesszora, Gottfried
Achenwall dolgozta ki az úgynevezett Staatsakademie tervezetét, amely kijelölte
és összefoglalta az állam hivatali, kormányzati vezetõi (cursus politicus) számára
nélkülözhetetlen ismeretanyagot. A tanterv, a képzés a következõ tárgyakat tartal-
mazta: statisztikát, észak-európai történelmet, világtörténelmet, politikát és
dél-európai történelmet, geográfiát, heraldikát, numizmatikát, diplomatikát és né-
met államjogot.52 A Theresianum képzési repertoárjában ezek a diszciplínák mind
megtalálhatók voltak. A kameralista és államtudományok terén a Theresianum az
európai élmezõnybe tartozott, e tárgyak tanárainak, professzorainak tankönyvei-
ben nemcsak a nyugati eredmények recepcióját figyelhetjük meg, hanem önálló
kutatói, teoretikusi nézeteiket is. Heinrich Gottlob Justi, Karl Anton von Martini,
Christian August Beck, Joseph von Sonnenfels a közép-európai tudományos élet
kulcsfigurái voltak, bécsi mûködésük kisugárzott az egész Habsburg-monarchiára,
mintát adva az egyetemek, szakiskolák tanárainak, sõt bizonyos mûveik a kor ál-
talános tudománytörténetének megkerülhetetlen remekei.

A bécsi egyetemen Sonnenfelsnek 1763-ban sikerült a Polizei- és Kameral-
wissenschaft számára tanszéket alapítania. Hasonló tanszékeket már 1727-ben
alapítottak Hallében és az Odera menti Frankfurtban.53 A Theresianumban Justi
és Beck révén az államtudományok oktatása már az 1750-es évek elsõ felében
megindult, de az 1764-es tanügyi reform óta már a rendészeti és pénzügyi tudo-
mányok is helyet kaptak az akadémia tanrendjében. Sonnenfels és Justi két meg-
kerülhetetlen alapmûvet is írt a témával kapcsolatban, Justi a Grundsätze der
Policey-wissenschaft,54 Sonnenfels pedig a Grundsätze der Polizey, Handlung und
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51 Hammerstein, N.: Besonderheiten der österreichischen i. m. 794.
52 Hans Erich Bödeker: Das staatwissenschaftliche Fächersystem im 18. Jahrhundert. In: Wissenschaften

im Zeitalter i. m. 154.
53 Karl-Heinz Osterloh: Joseph von Sonnenfels und die österreichische Reformbewegung im Zeitalter des

aufgeklärten Absolutismus. Eine Studie zum Zusammenhang von Kameralwissenschaft und Verwaltungs-
praxis. Matthiesen, Hamburg–Lübeck, 1970. 16.

54 Heinrich Gottlob Justi: Grundsätze der Policey-wissenschaft in einem vernünftigen, auf den Endzweck
der Polizey gegründeten, Zusammenhange und zum Gebrauch akademischen Vorlesungen abgefasset.
Bey Abraham van den Hoeks seel. witbe, Göttingen, 1756.



Finanz55 címût. A rendészet célja az állam belpolitikai rendjének biztosítása, köz-
igazgatásának megszervezése volt. Sonnenfels háromkötetes kameralista alapmû-
vérõl a Realzeitung sorra közölt recenziókat, amikben a könyveket és szerzõjét el-
ismerték és további munkára biztatták.56

Az államtudományok tantárgy a képzés kis hányadát tette ki (csak a jogi
stúdium utolsó évében szerepelt). Adatgyûjtésem során egyetlen nyilvános vizsga-
kiadványt sem találtam, amelyben ezek a vizsgák szerepeltek volna. A számonké-
résre vonatkozó források híján csak a használatban lévõ tankönyvek alapján tu-
dunk az oktatás színvonalára következtetni.

A Theresianum tanárai, de kiváltképp az államtudományok pro-
fesszorai és a „széptudományok” mûvelõi (akiket késõbb részletezünk), oktatói a
német nyelv ügyének is nagy szolgálatot tettek.57 Tudományos mûveikkel és nyil-
vános szerepvállalásuk révén az akadémia falain belül és kívül egyaránt a német
nyelv és kultúra hasznára voltak. A Habsburg-monarchiában a 18. század közepé-
ig, elsõ harmadáig a latin volt a tudomány nyelve, az egyetemi elõadásokat ezen
a nyelven tartották és a tudományos publikációk nagy része is latinul íródott. A
bécsi egyetemen a német nyelv felvirágzásának kezdõ évszáma 1753, a Gerard
van Swieten-i reformok keretében ekkor nevezték ki Johann Sigmund
Popowitschot a német nyelv és szónoklattan professzorának (1753–1766).
1753-ban Mária Terézia a felsõoktatásban kötelezõvé tette a tanárok számára
elõadásaik írott formában való közlését, illetve a tankönyvírást. A Theresianum ta-
nárai közül is sokan tankönyvírásba kezdtek, amelyeknek jelentékeny hányada
már nem latin, hanem német nyelvû, például Sonnenfels egész publicista életmû-
ve német nyelvû.

Mezõgazdaságtan

Az egyik legmodernebb tantárgynak és tudománynak a Landwirtschaftslehre, azaz
a mezõgazdaságtan számított a Theresianumban, amely a páduai és göttingai
egyetemeken is ekkor vált önálló diszciplínává.58 Az új tudományág a Nagyszom-
batból Budára áthelyezett univerzitáson 1777-ben „Elemi természettan és mezõ-
gazdaságtan” néven kapott új tanszéket. A mezõgazdaságtan közvetítésében nél-
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55 Joseph von Sonnenfels: Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz. 3 Teile. Joseph edlen von
Kurzbeck, Wien, 1769–1776.

56 A második kötetrõl: Realzeitung 1770. 36–41.; a harmadik kötetrõl: Realzeitung 1776. 317–318. (Az
elsõ kötetrõl a Realzeitung nem közölt önálló könyvismertetést, a második kötet recenziójából megtud-
juk, hogy arról még a Wienerisches Diarium közölt.)

57 A Theresianum professzorai közül sokan (leginkább a kameralisták és a „széptudományok” mûvelõi)
tagjai voltak a Riegger alapította Deutsche Gesellschaftnak, és aktív kezdeményezõi, szerkesztõi, írói
voltak a következõ lapoknak, folyóiratoknak: Der österreichische Patriot, Wienerische Gelehrten Nach-
richten, Der Mann ohne Vorurtheil.

58 Walleshausen Gyula: Der Unterricht in Landwirtschaftslehre am Theresianum in Wien. Ludwig
Mitterpacher und seine ungarischen Eleven (1773–1777). In: Ratio Educationis. Szerk.: Rathmann Já-
nos. MTA–SZIE Magyar Felvilágosodás Kutatócsoport, Gödöllõ, 2002. 57.



külözhetetlen szerepe volt a nagy formátumú magyar professzornak, Mitterpacher
Lajosnak, aki 1763–1777 között volt az akadémia tanára, utána a budai egyete-
men oktatott. Mitterpacher mûveivel és professzori tevékenységével nagyban
hozzájárult a kialakulóban lévõ új tudományág megalapozásához.

Mitterpacher Theresianumba érkezésével párhuzamosan, az 1764-ben
meginduló tanügyi reformmal került be ez a tárgy is a tanrendbe, és a filozófiai és
a jogi stúdium során oktatták.59 Az 1775. évi theresianumi ökonómiai stúdiumter-
vezet így fogalmazza meg e tárgy legfõbb célkitûzését: „Nemcsak egyedül a had-
sereg, a követségek várnak az ifjú nemesek jövendõbeli fáradozásaira. Az állam jó-
léti állapota még többet követel.”60 A tervezet szerzõje szerint a nemes nemcsak a
közvetlen kormányhivatalokban képes az állam javát szolgálni gazdasági tudásával
– természetesen ez sem elhanyagolható –, hanem saját birtokának korszerû gaz-
daságával is. Kulcsgondolat ebben az érvrendszerben (a kameralista államtudo-
mány logikája alapján), hogy az egyén és az állam egymásra vannak utalva, érde-
keik közösek, boldogulásukat, céljukat csak együttesen képesek megvalósítani.61

Mitterpacher a Landwirtschaft tudományát három részre osztja: 1. a földfel-
szín ökonómiája, 2. a földfelszín alatti terület ismerete, 3. népek és országok öko-
nómiája.62 A harmadik részrõl érdemes pár szót ejtenünk, amelyben a szerzõ az
ökonómiai, gazdasági segédeszközöket tárgyalja. Fizikai, mechanikai és morális
ismeretanyagot közvetít. Felhívja a figyelmet arra, hogy a különbözõ természeti tör-
vények ismerete mellett ugyanolyan fontos a beosztottakkal, alkalmazottakkal, vagy
akár alattvalókkal való bánásmód. Mitterpacher kifejti, hogy a földesúrnak meg kell
ismertetnie a jobbágyokkal a leghatékonyabb gazdálkodási módszereket, azonban
ez önmagában még kevés, motiválnia kell õket, hogy maguk, a nemes és az állam
számára a lehetõ leghatékonyabban akarjanak is cselekedni. A nemes felelõsség-
gel tartozik a jobbágyért, biztosítania kell számára a megfelelõ életkörülményeket –
ételt, italt, szállást – és betegségben is a gyógyulásához szükséges feltételeket.63

A Collegium Theresianum – a barokk kastély parkja mellett – figyelemre
méltó gazdasági-botanikus kerttel is büszkélkedhetett (1. kép). A kert esztétikai és
reprezentatív szerepet is játszott, de fõképp tudományos feladata volt. Bécsben a
18. század közepén három különbözõ jellegû botanikus kert létezett: az egyetemé,
a Schönbrunn holland kertje és a Teréz-akadémiáé.64 Az egyetem kertje a
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59 Johann Schwarz: Die niederen und höheren Studien an der k. k. Theresianischen Akademie in Wien. I.
In: Jahres-Bericht des Gymnasiums der k. k. Theresianischen Akademie in Wien. Theresianische
Akademie, Wien, 1903. 17–25.

60 Kurzgefaßter Entwurf der ökonomischen Studien in der kaiserl. königl. theresianischen Akademie.
Kurzböck, Wien, 1775. 1.

61 Uo. 5.
62 Ludwig Mitterpacher: Entwurf der oekonomischen Kenntnisse welche in dem kaiserlichen königlichen

Theresianum der adelichen Jugend beygebracht werden. Kurzböck, Wien, 1773. 4–5.
63 Uo. 39.
64 Marianne Klemun: Exotik, Nutzen, Wissenschaft. Praktiken und Pflanzenaneignung im „Ökonomisch-

Botanischen Garten” der Theresianischen Akademie. In: Strukturwandel kultureller Praxis. Beiträge
zu einer kulturwissenschaftlichen Sicht des theresianischen Zeitalters. Hrsg. Franz M. Eybl. WUV, Wien,
2002. 305.



Rennwegen a leideni egyetem mintájára lett kialakítva, és modern állami felsõok-
tatási intézményt volt hivatott megjeleníteni, míg a holland kert Mária Terézia új
hatalmi igényeit reprezentálta. A Theresianum kertjét 1760-ban abból a célból
hozták létre, hogy hasznos szemléltetõje legyen a botanikának és a mezõgazda-
ságtannak. Mitterpacher és az 1775-ös gazdasági tanterv is többször utalást tesz a
gazdasági kertre, ahol a diákok megismerkedhettek a különbözõ növényekkel és
kipróbálhatták a különbözõ mezgazdasági vagy növénytani módszereket és tech-
nikákat. A Realzeitung a Wissenschaften rovatában részletesen beszámol az aka-
démia gazdasági-botanikus kertjérõl és vele párhuzamosan bemutatja a
Mitterpacher-féle mezõgazdasági elméleti képzést is.65 A mezõgazdaságtan elsajá-
títását az ifjú nemesek egyik legfontosabb kötelességeként mutatja be, amely a
közjó és az állam szolgálatára hivatott. „A gazdaság tudománya az az ismeret,
amely egy meghatározott vonalban az ország számára a lehetõ legtöbb elõnyt
nyújtja.”66

Reál- és természettudományok

A 18. század során specializálódó természettudományoknak a Teréz-akadémián
is nagy szerepet szántak. A humanióráktól a jogi stúdium utolsó éveiig több szin-
ten és számos tantárgy formájában mûvelték, így a vizsgák gyakorisága miatt – a
tankönyvek, újság- és folyóirat-tudósítások mellett – gazdag forrásadottsággal ren-
delkezik e témakör.67

Mitterpacher Lajos nemcsak a mezõgazdaságtan tanára volt, hanem az el-
méleti és kísérleti fizika professzora is. Szakmai felkészültségérõl a Theresianum
növendékeinek írott fizikai asztronómia tankönyve tanúskodik.68 1776-ban adták
ki a mûvet, amely korábban már kéziratos jegyzet formájában körbejárt a diákok
között. A munka megértéséhez magas szintû matematikai és fizikai ismeretek
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65 A gazdasági-botanikus kertrõl szóló rovat olyan részletes volt, hogy az újság három részre tagolva közöl-
te: Realzeitung 1775. 536–541.; 549–551.; 628–629.

66 Realzeitung 1775. 549.
67 Kapcsolódó nyilvános vizsgakiadványok: Materia Tentaminis Publici quod ex anni huius scholastici

praelectionibus quouis cui libuerit periclitonte subibit in Collegio Regio Theresiano societatis Jesu
illustrissimus liber baro Iannes de Schilson, philosophiae in secundum annum auditor die MDVCCLVIII
Vindobonae. In: Christiano Rieger: Universae architecturae militaris elementa brevibus recentiarum
observationibus illustra… Trattner, Vindobonae, 1758.; Franciscus Comes de [külön cím nélküli beszé-
de és vizsgája]. In: Georgi Pray: Annales Regum Hungariae ab anno christi CMXCVII. ad annum
MDLXIV. deducti ac maximam portem ex scriptoribus coaevis, diplomatibus, tabulus publicis, et id ge-
nus litterariis instrumentis congesti opera et studio. III. G. L. Schvlz, Vinbobonae, 1766.; Materia
Tentaminis publici. In: Casulae S. Stephani i. m.; Fekete, J.: i. m.; Franz Freyherr von
Engelhardt–Emmanuel Freyherr von Lipovsky–Friedrich Edler von Grau–Weyrother–Edler von Weyrother:
Lehrsätze und Aufgaben aus der Mathematik worüber die Zöglinge der theresianischen Ritterakademie
aus das schärfeste geprüfet werden. Johann Thomas von Trattnern, Wien, 1782.; Wirth Lajos:
Teréziánumi vizsgatételek mechanikából. Vidéki Munkaerõ-fejlesztési Alapítvány, Jászberény, 2010.

68 Ludwig Mitterpacher: Anfangsgründe der physikalischen Astronomie. K. n., Wien, 1776.



szükségeltettek, ami az akadémiai növendékek felkészültségét minõsíti.
Mitterpacher a földgolyó természettörténetérõl is külön tankönyvet írt.69

1779 januárjában a Wienerisches Diarium beszámol egy természettan
(Naturlehre) vizsgáról (sajnos nem tudjuk, hogy a tárgy melyik részébõl), ahol a kö-
vetkezõ növendékek tettek sikeres vizsgát: „Anton Graf Batthyani, Karl Graf
Herberstein, Joseph Graf Jablonowski, Paul von Gaborffi, Achatz v. Perteneck, Ignatz
von Wienianski.”70 1799-ben jelent meg a természetrajz (Naturkunde) tantárgyról
Joseph August Schultesnek egy áttekintése.71 Már a bevezetésben megtudjuk, hogy
a következõ diákok voltak az óra hallgatói: „Herr von Aichen, H. v. Kaiser, H. v.
Laecken, H. v. Mayerhoffen, Baron Mednyansky, H. v. Schulderpacher, H. v. Strauch,
Graf Szluha, und Baron Wrazda.”72 A könyv jó forrás a 18. század végi természetis-
meret mint tudományág állapotának áttekintésére. A szerzõ sorra veszi a korszak
jelentõs kutatóit, mûveikkel együtt. Schultes sérelmezi tudományának osztrák elma-
radottságát a svéd, dán, holland, angol, vagy északnémet kutatásokkal szemben.73

Hangsúlyozza a Habsburg Birodalomban a természetismereti utazások fontosságát,
mivel szerinte: „Ebben az országban a természettörténeti utazás felfeldezõ utat je-
lent.”74 Schultes bátorítja a birodalom minden tájáról érkezõ diákjait ezen utazá-
sokra és lakóhelyük természeti kincseinek gyûjtésére, feltérképezésére, valamint
ezen munkák eredményeinek közzétételére.75

A Landwirtschaftslehre segédtudományait oktató tanárok közül a legérde-
kesebb személyiség talán (kerek-gedei) Makó Pálé.76 Õ az egyik leghosszabb idõn
keresztül (1757–1773) az akadémián mûködõ magyar tanár. Gerard van Swieten
ajánlására Mária Terézia felvette Makót a Theresianumba a matematika és a kí-
sérleti fizika rendes, illetve a mechanika rendkívüli tanárának. Bécsi tartózkodása
alatt két a felsõ matematikába bevezetõ tankönyvet írt.77

A matematika a 18. század folyamán hatalmas változásokon ment át, a tu-
dományos forradalomban a természeti diszciplínák fundamentuma lett. Makó
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69 Ludwig Mitterpacher: Kurzgefaßte Naturgeschichte der Erdkugel, zum Behufe der Vorlesungen in der
K. K. theresianischen Akademie. Johann Thomas von Trattnern, Wien, 1774. Recenzió a mûrõl:
Realzeitung 1774. 411–412.

70 Wienerisches Diarium 1779. január 23.
71 Joseph August Schultes: Über Reisen im Vaterlande zur Aufnahme der Vaterlandischen Naturgeschichte

an die adeliche Jugend, in der k. k. Theresianischen Ritterakademie bey Gelegenheit des Endes II. Jahr
Cursus nach ihrer Wiedererrichtung. Wurzbach bei Beck, Wien, 1799.

72 Uo. 3–4.
73 Uo. 5.
74 Uo. 59–60.
75 Uo. 55–56.
76 A tantárgyat a segédtudományaival együtt az általános tervezet felsorolása alapján a következõ tanárok

oktatták: Mitterpacher Lajos, a földmûvelés és állattenyésztés, illetve az elméleti és a kísérleti fizika ta-
nára; Franz Xaver Boujard, a botanika és a francia ékesszólás tanára; Makó Pál, a mechanika, víz- és
üzemépítészet, illetve az elméleti és kísérleti matematika professzora; Franz Xaver Eder, az általános
házi gazdálkodás, kémia, docimasztika, a bányászat, mineralógia és fosszíliák tanára; Michael Denis, az
entomológia (rovartan egyik fajtája), a könyvtár gondozója, a könyvtártudomány tanára; Ignaz
Schiffermüller, az entomológia, illetve a polgári és hadiépítészet tanára.

77 Paulus Mako: Calculi differenctialis et integralis institutio. Trattner, Viennae, 1768; Paulus Mako: De
arithmeticis et geometricis aequationum resolutionibus libri duo. Trattner, Viennae, 1770.



1768-as munkája a differenciál- és integrálszámítást tárgyalja a newtoni és leibnizi
példák alapján. A könyv tudományos újszerûségét jól tükrözi, hogy a matematikai
analízis a nagyszombati egyetem tananyagában ekkor még semmilyen szinten
sem szerepelt.78 Az akadémia tanrendjében a matematika minden évfolyamon je-
len volt, az elsõ elõkészítõ osztálytól a jogi stúdium utolsó évéig (de ott már csak
segédtudományként), az alapvetõ számtantól a mérnöki tudományok alapját ké-
pezõ felsõbb matematikáig. 1782-bõl fennmaradt egy matematikai nyilvános vizs-
gakiadvány, amely a következõ diákok vizsgáját mutatja be Ernst Gideon
Freyherrn von Laudon tábornok jelenlétében: „Franz Freyherr von Engelhardt,
Emmanuel Freyherr von Lipovsky, Friedrich Edler von Grau, Franz Edler von
Weyrother.”79 A vizsgakiadvány négy részbõl áll: számtanból, algebrából, geomet-
riából és gyakorlati feladatokból. A vizsgakiadvány úgy fogalmaz, hogy az urak
nemcsak a számítások elméletét látják át, hanem mint kereskedõk vagy mint hiva-
talnokok képesek a megszerzett ismereteket fel is használni.80

A fizikát önálló tantárgyként, vagy segédtudományként az akadémián a fi-
lozófiai és jogi stúdium keretében tanították. Az alfejezet elején hivatkozott nyil-
vános vizsgakiadványok szinte mindegyike tartalmaz fizikavizsgákat. A fizikaokta-
tás több részterületre kiterjedt: általános fizika, mechanika, metallurgia (fémtan),
színtan, asztrofizika, elektromosságtan, mágnestan, aerometria, géptan. Wirth La-
jos kiadta eredeti német nyelven és magyarul is Makó Pál 1773. évi mechanika-
vizsgának tételjegyzékét, és összevetette és kiegészítette az 1775. és 1776. évi ha-
sonló kiadványokkal. A vizsgakiadvány tételeket és kérdéseket tartalmaz „a testek
egyensúlyából, a géptanból és a vízépítésbõl”.81 A hasznosíthatóság szempontjából
az egyik legfontosabb résztudománynak a nemesség számára a géptan számított,
amelynek megértéséhez komoly fizikai és gyakorlati matematikai ismeretek szük-
ségeltettek.82 A diákok számára ez a tárgy hasznos tudást közvetített a gépek mû-
ködési elveirõl, felépítésérõl, állati vagy természeti erõvel történõ üzemeltetésérõl
és már a modern gõzüzemeltetésrõl is, a belsõ alkatrészek súrlódásáról és a fellé-
põ különbözõ hatóerõkrõl.83

Makó Pál mechanikából nem írt külön tankönyvet, azonban fennmarad
tõle egy tételsor, amely tudomány- és mûvelõdéstörténeti jelentõséggel bír. („Téte-
lek a testek egyensúlyának, a géptannak és a vízépítéstannak területérõl, amelyekbõl
a Jézus Társaság-beli P. Makó elõadásai alapján a cs. és kir. Theresianumban nyilvá-
nosan megvizsgáltatnak: báró Anton David, gróf Christian Aichholdt, báró David von
Püchler, Franz Xav. von Auersperg a Szent Római Birodalom grófja, báró Franz von
Püchler, gróf tolnai Festetics György, gróf Hadik János, Johann Schallenberg a Szent
Római Birodalom grófja, gróf Joseph Haller, báró Joseph Lusinski, báró Joseph von
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78 Kosáry Domokos: Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon. 2. kiad. Akadémiai, Bp., 1983. 626.
79 Lehrsätze i. m. 1782.
80 Uo. 8–9.
81 Wirth L.: Teréziánumi vizsgatételek i. m.
82 Statuten 1802. 89.
83 Wirth L.: Teréziánumi vizsgatételek i. m. 11–14.



Püchler, gróf Hadik Károly, báró Karl Zois, báró Otto Kulmer, gróf Wincenz von
Kolno Prusimski urak.”)84

A kísérleti fizika oktatása Bécsben szintén az európai tudományos változá-
sokkal párhuzamosan indult meg. Az elsõ kísérletifizika-elõadást 1672-ben
Altdorfban Johann Christoph Sturm tartotta. A tudományág intézményesülése
csak a 18. század közepén indult meg: az elsõ tanszéket 1752-ben a párizsi egye-
temen alakították ki, Jean Antoine Nollet vezetésével, az elsõ tankönyvek, Willem
Jacob ’s Gravesande és Pieter van Musschenbroek mûvei az 1730-as években je-
lentek meg.85

Makó fizikából csak egy tankönyvet írt (Compendiaria physicae institutio).
Korának hatalmas jelentõségû alkotása, a newtoni elmélet több elemét is tartal-
mazta, több késõbbi tankönyv alapjául is szolgált. Az experimentális fizika bécsi
alkalmazásáról tanúskodik a következõ idézet: „Hallgatóim kedvéért tsináltattam
egy fatornyotskát egy elfolytatóval [villámhárítóval]: ez által én a gyántás tüzet hol
kár nélkül elfolytatom, hol az ellenben álló részeket felhánytatom, hol a’ tornyot
magát felgyújtatom.”86 Makó villámokról és az ellenük való védekezésrõl írt köny-
vérõl a Realzeitung mind az elsõ latin, mind pedig a második, német nyelvû ki-
adásáról közölt recenziót.87 A villámokkal a Royal Society, a párizsi tudományos
akadémia, Charles Dufay, Isaac Newton, Georg Matthias Bose, Benjamin Franklin
is behatóan foglalkoztak.88 Makó mûvében végig az amerikai Franklin megállapí-
tásaira reflektálva fejti ki nézeteit.

A Theresianum természettudós professzorainak a sorából nem szabad kife-
lejteni a közép-európai felvilágosodás kiemelkedõ alakját, az Európa-szerte híres
Ignaz von Bornt sem.89 Born jeles ásványszakértõ és természettudós, akirõl késõbb
még ásványt (bornit) neveztek el, a Theresianum helyettes rektora (1778–1784)
volt. Born jeles tagja volt azon folyamatnak, amelyben az alkímia mûvészetébõl ki-
fejlõdött a kémia tudománya. Több alkímiai tévhitet sikerült megcáfolnia, többek
között azt, hogy arzén és ezüst megfelelõ összevegyítésébõl aranyat lehet nyerni.90

Fennmaradt egy kiadvány egy nyilvános kémiavizsgáról 1755-bõl,
amelybõl az akadémián folyó kémiaoktatás szerkezetére következtethetünk.91 A
vizsgakiadvány négy részbõl áll: a vizsgázók név szerinti felsorolása, kifejtõs fel-
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84 Wirth Lajos: Makó Pál (1723–1796) élete és fizikusi munkássága. http://mek.niif.hu/05300/
05392/pdf/Wirth_Fizika_Mako.pdf. A hozzáférés ideje: 2011 februárja.

85 Andreas Kleinert: Mathematik und anorganische Naturwissenschaften. In: Wissenschaften im Zeitalter
i. m. 240–242.

86 Wirth, L.: Makó Pál i. m. 7.
87 1773-ban jelent meg az elsõ kiadás Joseph Retzer fordításában. [Paul] Kerek-Gede von Mako:

Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Donners und den Mitteln wider das Einschlagen.
II. Johann Thomas von Trattnern, Wien, 1775. Realzeitung 1773. 25–26.; Realzeitung, 1775. 635.

88 Kleinert, A.: i. m. 229–236.
89 Helmut Reinalter: Ignaz von Born – Persönlichkeit und Wirkung. In: Ignaz von Born und seine Zeit.

Hrsg. Helmut Reinalter. P. Lang, Frankfurt am Main–Bern–New York–Paris, 1991. 11–32.
90 Haberzettl, H.: i. m. 140–141.
91 Öffentliche Prüfung aus den Grundsätzen der metallurgischen Chemie überhaupt, und dem

Probierwesen insbesondere, der sich die adelichen Hörer derselben am k. k. Theresianum den
Zeumonat unterwerfen. Trattner, Wien, 1776.



adatok, tételek és kísérleti feladatok. A nyomtatványban a következõ vizsgázók
neveit olvashatjuk: „Augustin Edler von Rappus zu Pichlstein, Johann Nepom,
Edler von Laichorting zu Eichbeg und Lyzegnach, Joseph Freyherr von Püchler, Karl
des heil. röm. Reiches Graf von Atthembs.”92

Theodor Cravina von Cronstein rektor (1767–1773) kezdeményezésére
létrehozták az akadémia ásványtani és állattani szertárát. Ekkor jelentõsen gya-
rapították a botanikus gyûjteményt, és kémialabort is építtettek. Az
1771–1772-ben berendezett matematikai-fizikai kabinet a mechanika, vízépíté-
szet és más természeti segédtudományok oktatását segítette a különbözõ gépek,
modellek és kísérletek bemutatásán keresztül.93 Von Cronstein kezdeményezte
1773–1774-ben: építsenek egy szárnyat a Favoritához, hogy e gyûjtemények és
szertárak megfelelõ elhelyezésben részesüljenek. A bécsi tudományos élet közlö-
nye ezt a hírt sem hagyja figyelmen kívül, büszkén számol be arról, hogy a
Theresianumban a diákok a tananyag kiegészítésére közvetlenül szerezhetnek is-
mereteket és tapasztalatokat.94 Cronstein 4000 forint értékben vásárolt az iskola
számára szobrokat, mellszobrokat, sõt még rézmetszetgyûjteményt is szerzett. Vé-
gül glipto- és daktiliotékát rendezett be (ezek szobrok, drágakövek, metszetek,
gemmák gyûjteményei). Az intézmény a numizmatikai és heraldikai órákhoz is tu-
dott szemléletes tárgyi anyagot biztosítani. A gyûjteményeket a diákok nemcsak
az óráikon látogathatták, hanem bizonyos feltételekkel az órák közti szünetekben
is felkereshették.

A Theresianumban lovagi exercitiumokat is tanítottak, mint a lovaglás
vagy a vívás, de mellettük modern hadelméleti, mérnöki és hadmérnöki képzett-
séget is szerezhettek a hallgatók. A polgári és hadiépítészet már az akadémia
kezdeti tanrendjében (1746–1753) is jelen volt, de ekkor még a filozófia évfolya-
main oktatták, késõbb (az akadémia újraalapításától) a jogi stúdium utolsó évében
mint szabadon választható tárgy erõdítéstan néven szerepelt.95 A tantárgy célja be-
vezetést nyújtani az erõdítéstan elméleti és gyakorlati ismeretébe, a mérnöki tudo-
mányok alapjait lerakni, amihez a hallgatók már rendelkeztek a szükséges fizikai és
matematikai képzettséggel. Magától értetõdõen a (had)mérnök tudományok a bé-
csi Hadmérnök Akadémián és a bécsújhelyi katonai Theresianumban jóval na-
gyobb súllyal szerepeltek a tantervekben,96 de a bécsi Theresianum növendékei is
elegendõ hadászati, katonai ismerethez jutottak ahhoz, hogy késõbb a császári
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92 Uo. 1776.
93 Schwarz, J.: Die niederen und höheren Studien i. m. 24. A Savoyai Akadémián kezdetben évente 100

fl-t, majd késõbb 250 fl-t költöttek hasonló szemléltetõeszközök építésére és beszerzésére – ezek a két
intézmény egyesítése után a Theresianumba kerültek. In: Schwarz, J.: Geschichte der Savoy’schen
Ritter-Akademie i. m. 1897. 116.

94 Realzeitung 1775. 564–566.
95 Schwarz, J.: Die niederen und höheren Studien i. m. 3–4.; Statuten 1802. 106–107.
96 Friedrich Gatti: Geschichte der k. und k. Teschnischen Militär-Akademie. I. Die k. k. Ingenieur- und die

k. k. Genie-Akademie. W. Braumüller, Wien, 1901. 73.; 83–85.; 116.; 142–151.; Johann Svoboda:
Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt und ihre Zöglinge von der Gründung der
Anstalt bis auf unsere Tage. I. K. K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1894. 55.



hadseregben tiszti karriert fussanak be. Ivo Cerman adatai szerint a bécsi akadé-
mián végzett diákok 17%-a katonai pályán helyezkedett el.97

Mi itt röviden Fekete János már többször idézett 1756. évi vizsgája alap-
ján mutatjuk be ezen tárgyak számonkérésének módját.98 A vizsgakiadvány a pol-
gári és hadiépítészet mellett pirotechnikából is tartalmaz önálló részként kérdése-
ket és kifejtést. A polgári építészetre vonatkozó kérdések átfogó, sok esetben
bevezetõ jellegûek, találunk kérdéseket a tudomány eredetére; az építészetben
felhasználható anyagokra; az építészet szabályaira, axiómáira, az épületek orna-
mentikájára, díszítésére vagy a statikára vonatkozóan. A pirotechnikai vizsgarész
során az ágyúk és lövegek kezelésére, céloztatására, mûködési elveire kérdeztek
rá. A hadi építészet vagy erõdítéstan vizsgarészben a hallgatóknak a védekezés
térbeli lehetõségeire, az ágyúk, lövegek és különbözõ egységek támadásának
blokkolási elveire és az építmények hadi felhasználhatóságára, taktikai-stratégiai
módszerekre vonatkozó ismereteikrõl kellett számot adniuk.

„Széptudományok”

A „széptudományok” több tantárgy vagy tudományág összefoglaló elnevezése.
Ezek – ekkor ugyan még nem határolódtak el élesen egymástól – a következõek
voltak: esztétika, kritika, irodalom, retorika, poétika és mûvészettörténet. A
Theresianumban a „széptudományok” tárgyait alapfokon a grammatika és
humanióra évfolyamain tanították, majd a felsõbb tanulmányok idején: a filozófia
évfolyamain a filológiát, a jogi stúdium során az esztétikát. Az esztétika külön tan-
tárgyként való tanítása a Theresianum modernségét mutatja, mivel az esztétika
mint önálló diszciplína – a görög filozófusok után – a 18. század második felében
született meg és intézményesült.99 A modern filológia is ebben a korszakban szü-
letik meg és épül be a filozófiai fakultások tanrendjébe Európa-szerte. Külön ki-
emelnénk a filológia területén is úttörõ jelentõségû göttingeni univerzitást, illetve
nagy formátumú professzorát, Christian Gottlob Heynét, aki tanítványai révén
(Schedius Lajos) a magyar tudományos életre is nagy hatással volt.100

A Theresianum elsõ periódusában három kitûnõ professzorával találkozunk
a „széptudományoknak”: Josef von Burchhardttal, Karl Mastalierral és Michael
Denisszel. E három (jezsuita) professzor saját szakterületén hasonló jelentõségûnek
tekinthetõ, mint az akadémián ekkor oktató jogász vagy államtudós társaik.
Burchhardt 1762 és 1773 között volt a Theresianum tanára. Oktatási szakterüle-
tének a mai mûvészettörténet tekinthetõ, de mellette szépirodalmat és esztétikát is
tanított.101 (Fontos megjegyeznünk, hogy e korszakban még csak a mûvészettörté-
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97 De a kedvezõtlen forrásadottságok miatt Cerman csak a Theresianumban végzett 41%-át vizsgálta
meg. Cerman, I.: Habsburgischer Adel und Theresianum i. m. 166–167.

98 Fekete, J.: i. m. 38–48.
99 Bacsó Béla: Esztétika. In: Filozófia. Fõszerk. Boros Gábor. Akadémiai, Bp., 2007. 1173–1176.

100 Dümmerth Dezsõ: Göttinga és a magyar szellemi élet. OSZK különlenyomat, Bp., 1962. 16–18.
101 Guglia, E.: i. m. 75–76.



net korai szakaszával találkozhatunk, mert a diszciplína csak jó fél évszázaddal ké-
sõbb intézményesül a német egyetemeken, az elsõ tanszéket 1813-ban Göttingen-
ben, majd a következõt 1825-ben, Königsbergben alapították.)102

Burchhardt felismerte a kortárs Johann Joachim Winckelmann jelentõsé-
gét, aki az önálló tudománnyá váló mûvészettörténet elsõ nagy alakja volt. A
Realzeitung beszámol egy vizsgáról, ahol a diákok Burchhardt tantárgyából, a ki-
alakulóban lévõ mûvészettörténetbõl adtak számot tudásukról.103 A Kurzböck-féle
eredeti kiadvány sajnos nem maradt fenn (legalábbis nincs tudomásunk róla), és a
theresianumbeli „széptudományok” oktatásáról is csak kevés adatunk van, ezért
különösen értékes a Realzeitung bejegyzése.104 A cikk elismerõen ír Burchhardtról
és tantárgyáról, aminek fontosságát hangsúlyozza a nemesi diákok számára. A
cikkbõl megtudjuk, hogy a professzor a mûvészettörténet egészét próbálja bemu-
tatni – a mûvészet (feltételezett) kialakulásától a galériák és gyûjtemények koráig.
Laza korszakolást ad, a festészetre és a szobrászatra fókuszál, ami a kor mûvészet-
elméleti gondolkodását a legjobban foglalkoztatta, és a fennmaradt (feltehetõleg)
híres remekmûvekkel foglalkozik.

A Realzeitung a következõ vizsgázókat sorolta fel: „Hr. Georg Freyherr
von Buol, Hr. Casper Graf Czarneczki, Hr. Franz Graf Czarneczki, Hr. Adam
Franz Graf Barzeck, Dohalsky, v. Dohalitz, Hr. Bernard Edler von Gall, Hr. Franz
Freyherr von Zsallerstein, Hr. Johann Freyherr von Mednyansky, Hr. Carl des h. r.
R. Graf von Sinzendorf, Hr. Friedrich des h. r. R. Graf von Sinzendorf, Hr. Joseph
Edler von Zsencker.”105 A vizsga befejeztével az ifjú Zsenkler gróf beszédet olva-
sott fel a képzõmûvészetekrõl a fõrangú társaságnak, amelynek kulcsgondolata a
következõ volt: „Õ érvekkel és példákkal megmutatta, hogy a képzõmûvészet is-
merete a nemes számára mind a saját házában, mind a hivatalában nagyon hasz-
nos és tisztességes, és sok alkalommal a tisztelethez és az elõnyökhöz is megke-
rülhetetlen.”106

A statútum az esztétika tudománynak és tantárgynak a célját három pont-
ban fogalmazza meg: 1. a természeti tárgyak, mûvészi alkotások elemzése, meg-
ítélése (itt létjogosultságot adva a szubjektív ízlésnek), 2. mûvészeti ismertetõje-
gyek keresése, általános szépmûvészet-elmélet, 3. a mûvészi produktumok
(irodalmi és képzõmûvészeti egyaránt) kritikai felmérése, minta- és elhibázott
alkotások összehasonlítása.107 Az érdeklõdõ diákoknak lehetõségük volt még ar-
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102 A pesti egyetemen pedig csak 1873-ban kap önálló tanszéket a mûvészettörténet, de ez a dátum nem
számít szélsõségesen késeinek, mert a lipcsei egyetemen is csak egy évvel korábban, míg a bázelin egy
évvel késõbb alakítanak ki hasonló tanszéket. Bõvebben: Heinrich Dilly: Kunstgeschichte als Institu-
tion. Studien zur Geschichte einer Disziplin. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979.

103 Realzeitung 1772. 474–475.
104 A tantárgyhoz a következõ tankönyveket használhatták: Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der

schönen Künste. Weidemann, Leipzig, 1771; Ch. Batteux: Einleitung in die schönen Wissenschaften
mit zusätzen von K. W. Ramler. Weidemann, Leipzig, 1758. In: Schwarz, J.: Die niederen und
höheren Studien i. m. 20.

105 Realzeitung 1772. 474–475.
106 Uo. 475.
107 Statuten 1802. 96–97.



cheológiai alapismereteket is szerezni. Az akadémia rézmetszet-, érme- és ás-
ványgyûjteményei mindkét tudományághoz szakszerû szemléltetõeszközként
szolgáltattak, továbbá lehetõség volt a Belvedere-ben található festménygaléria
meglátogatására is.108

Mastalier és Denis a „széptudományok” más útjain jártak, mint
Burchhardt. Õk inkább irodalmárok és költõk voltak, a 18. századi bécsi iroda-
lom meghatározó jelentõségû szereplõi. Karl Mastalier 1763–1764-ben volt a
Theresianum tanára, 1773-tól a bécsi egyetemen a „széptudományok” pro-
fesszora, 1788 és 1793 között a filozófiai fakultás dékánja volt. A „széptudo-
mányok” harmadik jeles professzora, Michael Denis, akit a „Theresianum Goethé-
jének” tituláltak, a humán tudományok igazi polihisztorának tekinthetõ. Jeles
költõ, irodalmár, tanár és könyvtártudós volt. A Theresianum több ezer kötetes
könyvtárának (az egykori Garelli-könyvtárnak) az õre és szisztematikus rendsze-
rezõje.109 A gazdag gyûjteményû könyvtárat, amely könyvritkaságokat és kortárs
mûveket egyaránt tartalmazott, igyekezett a diákok és a tanárok igényeinek
megfelelõen feltérképezni és használhatóvá tenni. Denis nagyszabású költõi és
fordítói életmûvet hagyott hátra maga után, levelezésben állt a korszak nagy
mûvészeivel, többek között Johann Jakob Bodnerrel és Friedrich Gottlieb
Klopstockkal.

A Theresianumban elõször prefektus volt (1760-ban), aztán tanári állást
kapott, német nyelvet és irodalmat, illetve esztétikát tanított. Kollégáihoz hasonló-
an õ is adott ki tanulást segítõ mûvet, 1766-ban például német költõk mûveit tar-
talmazó olvasókönyvet (Sammlung kürzer Gedichte aus den neueren Dichtern
Deutschlands zum Gebrauche der Jugend). Ez a legelsõ német irodalmi olvasó-
könyvek egyike, amely tiltott szerzõket is tartalmazott, akiknek önálló kötetük a
Habsburg Birodalomban nem jelenhetett meg. A válogatásnak így a cenzúrát is si-
került kijátszania.110 1772–1774 között Jugendfrüchte des k. k. Theresianum cím-
mel – Burchhardt közremûködésével – összeállított három gyûjteményes kötetet,
amelyekbe a tanítványainak a beszédeit, verseit, dolgozatait válogatta egybe.111 A
Realzeitung mindkét kötetrõl részletes könyvbemutató cikket közölt, elismerõen
szólva a „széptudományokról”, e tárgy tanárairól és diákjairól.112 A Carmina
Quaedam kötetbe pedig a növendékek iskoladrámáit és színdarabjait gyûjtötte
össze.113 Denis sokoldalú érdeklõdésérõl, polihisztorságáról árulkodik, hogy az
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108 Uo. 97.
109 Dieter Schmidmaier, Dieter: Michael Denis als Bibliothekspädagoge. OSZK különlenyomat, 1983.

149–155. A Theresianum gyûjteményét feldolgozó könyvtártudományi mûve: Michael Denis: Die
Merkwürdigkeiten der k. k. garellischen öff. Bibliothek am Theresianum. Augustin von Bernardi,
Wien, 1780.

110 Unger A. Barnabás: Denis Mihály élete és munkái. Franklin, Bp., 1907. 16.
111 Jugendfrüchte des k. k. Theresianum. Hrsg. Michael Denis. I. Kurzböck, Wien, 1772.; Jugendfrüchte

des k. k. Theresianum. Hrsg. Michael Denis. II. Kurzböck, Wien, 1772.; Jugendfrüchte des k. k.
Theresianum. Hrsg. Michael Denis. III. Kurzböck, Wien, 1974.

112 Realzeitung, 1772. 200–204.; Realzeitung, 1772. 620–623.
113 Michael Denis: Carmina Quaedam. Vindobonae, 1794.



alapvetõen a humán tudományokkal összeforrt életmûvében még a „Bécs-vidéki
pillangók szisztematikus jegyzékével” is találkozunk.114

A „széptudományok” közvetítése a Theresianumban nem egyszerû isme-
retátadását és tanórákat, elõadásokat jelentett, hanem közös mûhelymunkát is.
Fuszek József írja: „A Messiást [Klopstock remekmûvét] a bécsi Theresianumban
szorgalmasan olvasták. Denis tanítványaival egyes részeket latin nyelvre is fordítot-
tak belõle.”115 Denis és diákjai között nemcsak egyszerû tanár-diák kapcsolat le-
hetett, hanem inkább mester és tanítvány közötti baráti viszony. Denis kötõdött
tanítványaihoz, errõl tanúskodik az Unger Barnabás által a „barátságdalok” mûfa-
jába sorolt két verse (Abschied an einen edlen Helvetier és An den Grafen Aloys
Christian), amelyekben szeretett diákjaitól búcsúzik.116 „Humoros költeményei”
között találunk egy verset (An einem Jüngling), amelyben egyik diákja divathajhá-
szásán élcelõdik, és tréfás hangnemben intelmekkel látja el.117

A Theresianumban színjátszást is folytattak, hagyományos iskoladrámák
betanítására és elõadására is sor került. Az akadémián kezdetben konvencionális,
latin nyelvû elõadások tartottak, azonban az idõ elõrehaladtával a latin itt is hát-
térbe szorult, 1765-ben pedig hivatalosan is eltörölték a latin darabokat.118 Helyü-
ket német és francia nyelvû mûvekkel pótolták, amelyek témáikban már szaba-
dabbak voltak. Michael Denis is írt iskoladrámákat, iskolai színdarabokat,
vígjátékokat a nemesi akadémia diákjainak, és az elõadások begyakorlásában,
színpadra vitelében is közremûködött. Ahogy Denis és Mastalier bárdköltészete
az uralkodó dinasztiát és az udvart dicsõítette, a fennálló rendszert legitimálta,
ugyanez megfigyelhetõ a Theresianumban elõadott színpadi mûveken is. A Car-
mina Quadamban található mûvek is II. Józsefrõl, II. Lipótról, Kaunitzról vagy Ha-
dik Andrásról szólnak.

A Theresianum tudományos nyilvánossága

Jürgen Habermas terminológiája alapján Bécsben a reprezentatív és a polgári nyil-
vánosság egymással átfedésben állt, mivel az udvar székhelye a városban volt.119 A
Theresianum terének és nyilvánosságának sajátosságát az akadémia tudományos
és az udvar szimbolikus terének azonossága, párhuzamos jelenléte adta. A neme-
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114 Ludwig Igálffy-Igály: Zimelien der Bibliotheca Theresiana und ihre Bedeutung im Zusammenhang mit
der Geschichte des Hauses. In: Jahresberischt, 1980–81. Öffentliches Gymnasium der Stiftung
Theresianische Akademie in Wien. Gymnasium, Wien. 1981. 22–23.

115 Fuszek, József: Mastalier Károly élete és mûvei. Adalék a XVIII. század német irodalomtörténetéhez.
Pátria Nyomda, Bp., 1912. 8.

116 Unger A. B.: i. m. 27. Festetics György és Denis kapcsolatáról: Walleshausen Gyula: Denis professzor
és tanítványa, Festetics György. Könyvtári Figyelõ 54. (2008) 1. sz. 64–74.

117 Unger A. B.: i. m. 33.
118 Igálffy-Igály, L.: Das Theresianum i. m. 244.
119 Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom

egy kategóriájával kapcsolatban. Gondolat, Bp., 1993. 55–114.



si akadémia otthonául a Favorita-kastély, a Habsburg-dinasztia egykori nyári rezi-
denciája szolgált. Az udvar komoly anyagi támogatást nyújtott az iskola mûködé-
séhez, alaposan szemmel tartotta a felvételizõ (és felvételt nyerhetõ) diákok
személyét, valamint a Mária Terézia nevét viselõ akadémia az uralkodócsaláddal
fontos: szimbolikus és ceremoniális kapcsolatban is állt.120

A tudományos kutatás a 17–18. század fordulója elõtt az arcanum misz-
tikumába burkolózott.121 Az experimentális tudományfelfogás, az intézményesü-
lõ és professzionalizálódó diszciplínák az újkori tudománytörténet genezisét je-
lentették. A Theresianum tudományos nyilvánossága és reprezentációja nem
jöhetett volna létre a megfelelõ tudományos és társadalmi-kulturális feltételek
nélkül. A 18. században általános európai tudományos paradigmaváltásnak le-
hetünk a tanúi, amely során Thomas Kuhn szerint a régebbi tudományos néze-
tek képviselõi fokozatosan átadták a helyüket az újabb felfogás fáklyavivõinek
(akiket korábban akár dilettánsoknak is titulálhattak), és ezeket a változásokat
intézménytörténeti változások is követték.122 A paradigmák közötti döntés joga a
tudósközösség privilégiuma, de a gyõztes iskola a társadalom elõtt sem marad
ismeretlen, mert a tudományos intézmények tagállományát õ fogja feltölteni, az
õ nézetei fognak szóban (elõadásokban) és írásban terjedni, valamint a legfonto-
sabb már letisztult, mindenki által elfogadott tézisek jelennek meg az oktatásban
is. Bécsben a Theresianum az új tudományszemlélet hordozója volt, de nem
számított autonóm intézménynek, reformokat csak az udvar jóváhagyásával le-
hetett véghezvinni.

Az akadémiáról terjedõ hírekben a nemesi növendékek nemcsak kollek-
tív, hanem személyes (név szerinti) reprezentációjával is találkozhatunk. Roger
Chartier reprezentáció-elmélete alapján megállapíthatjuk, hogy a tanárok és a di-
ákok számára a nyilvános és szimbolikus megmutatkozás kulcsfontosságúnak szá-
mított.123 Mindkét csoport a társadalmi és kulturális változások szülötte volt, ezért
társadalmi identitásának, státusának az elismertetésére törekedett. A Theresianum
tanárai, akik sok esetben a bécsi egyetem professzorai is voltak, nemcsak a felsõ-
oktatásban vettek részt, hanem kutatók, aktív tudománymûvelõk is voltak. A ko-
rábbi évszázadokban ez a két funkció nem feltétlenül állt átfedésben egymással –
ez a 18. századi, elsõsorban a német egyetemi reform eredményének tekinthetõ.
A diákok pedig az új elitet képviselték, a nemesség azon részét, amelynek már
szaktudására is szüksége volt, például az állami hivatali posztok betöltésénél vagy
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120 E témakörben Olga Khavanova tanulmányaira utalnánk, amelyekre a második jegyzetben már
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121 Geoffrey Canton: The rhetoric of experiment. In: The uses of experiment: studies of experimentation
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122 Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris, Bp., 2000.
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Kisantal Tamás. Kijárat, Bp., 2009. 47–51.



a hadsereg tisztikarában. A nyilvános (irodalmi) megmutatkozáshoz még nélkülöz-
hetetlen feltételnek számítottak a közvetítõ csatornák (jelen esetben a különbözõ
írott médiumok), amelyek a szintén komoly mennyiségi és minõségi változásokon
átment olvasóközönség számára továbbították az információkat.124

A Wienerisches Diariumban, a nyilvános vizsgakiadványokban rendszere-
sen lehetett a növendékek vizsgáiról olvasni, a diákok beszédeit vagy dolgozatait
professzoraik olykor saját könyveikben függelékként megjelentették, de az is elõ-
fordult, hogy a jobban sikerült mûvek akár különlenyomatban is napvilágot lát-
tak.125 A Realzeitungban megjelenõ hírek az akadémia oktatási és tudományos
színvonalát voltak hivatottak reprezentálni. Korszakunkban a bécsi tudományos
élet közlönye, folyóirata a Realzeitung (Realzeitung oder Beyträge und Anzeigen
von gelehrten und Kunstsachen) volt, ami tudományos, gazdasági és mûvészeti hí-
rekrõl egyaránt tudósított. A Theresianum tudósai a Realzeitung fõszereplõi vol-
tak, a bécsi tudományos társadalom meghatározó egyéniségeiként minden évben
többször közöltek róluk cikkeket. Új könyveikrõl, kutatásaikról a folyóirat rend-
szeresen beszámolt. Mivel tevékenységük és mûveik (tankönyvekként) a
Theresianumhoz kötõdtek, így az akadémiáról is sokszor esett szó.126 Vagy amikor
például Makó Pál a Beyträge zu verschiedenen Wissenschaften von einigen
oesterreichischen Gelehrten címû tudományos-értelmiségi peridoidikában a sarki
fényrõl értekezik, a Theresianum tanáraként van bemutatva, tehát a nemesi aka-
démia professzori minõségében ír.127

A Realzeitung tudományos és irodalmi rovataiban (szak)recenziókkal és
könyvismertetésekkel találkozhatunk az egyes professzorok eredményeirõl. A re-
cenziók a 18. században – ahogy ma is – a tudományos ismeretközlés és hálózat
alapvetõ fontosságú elemei, a korszakban végbemenõ diszciplináris intézményesü-
lési folyamatban (tudóstárságok, szakfolyóiratok, tanszékek létrejötte) is jelentékeny
szerepet játszottak. Ezek a recenziók nem feleltethetõk meg teljesen mai társaikkal,
de módszereikben és céljaikban már szakelveket követnek, így nem egyszerû
„laudációk”. A különbözõ terjedelmû, általában két és öt oldal közötti cikkekben a
felvilágosodás mentalitásának megfelelõen a két kulcsszó a „ratio” és a „hasznos-
ság” volt. A tudománynak és az oktatásnak – minõségének megfelelõen – a haza
(Vaterland) és közjó számára való felhasználhatóság volt a mérõfoka, Bécsben ekkor
mindent eszerint ítéltek meg – legalábbis az érvek retorikája erre épült.

De a Theresianum tudományos neve nemcsak Bécsben vagy a Habsburg-
monarchiában volt ismert, hanem Európa-szerte, legalábbis – a következõ forrá-
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125 A bécsi folyóiratok közötti eligazodásban segítségemre volt: Andrea Seidler–Wolfram Seidler: Das
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126 1772-ben a folyóirat a Theresianum oktatási rendszerérõl, tanárairól, az oktatási körülményekrõl külön
általános bemutatást közöl: Realzeitung 1772. 82–87.

127 Beyträge zu verschiedenen Wissenschaften von einigen oesterreichischen Gelehrten 1775. 179–250.



sok alapján megállapítható, hogy – a német nyelvterületeken mindenképpen fi-
gyelemmel kísérték a nemesi akadémiának és a professzorainak a „mûködését”.
Ezek a Theresianummal kapcsolatos írások nagyon röviden, vagy általában egyál-
talán nem is térnek ki a nemesi akadémia bemutatására, mert minden bizonnyal
az olvasók számára közismert oktatási intézményrõl volt szó.

A berlini kiadású Allgemeine deutsche Bibliothek a Jugendfrüchte
kötetekrõl külön recenziót közöl, amelyben a Theresianumról és a benne tanuló
ifjú nemesekrõl is elismerõen szól.128 A kötetbemutató után a folyóirat hasonló
részletességgel ír a bécsi nemesi akadémia legismertebb költõ növendékérõl,
Joseph Retzerrõl a három évvel korábban megjelent Gedichte aus dem k. k.
Theresiano címû verseskötete kapcsán.129 II. József római királlyá koronázása
alkalmából a Theresianumban nagy ünnepséget tartottak, több színdarabbal és
verssel, amelyek önálló kiadványban is megjelentek.130 Az ünnepségrõl és a kö-
tetrõl részletes bemutatást olvashatunk a lipcsei Neue Bibliothek der schönen
Wissenschaften und freyen Künsteben.131 Michael Denis már korábban említett
Merkwürdigkeiten kezdetû könyvtárelméleti könyvének a jelentõsége nem állt
meg a monarchia hátáránál, részletes recenziókat olvashatunk róla a Göttingische
Anzeigen von gelehrten Sachen és a Nürnbergische gelehrte Zeitung címû folyó-
iratokban, amelyek közül az elsõ a 18. század második felében az európai szel-
lemi élet egyik mértékadó lapjának számított.132 A Theresianum 1801-ben ki-
adott szisztematikus katalógusjegyzékérõl a jénai és lipcsei illetõségû Allgemeine
Literatur-Zeitung számolt be.133 A Göttingeni Tudományos Társaság folyóirata
részletesen elemzi Johann Zizus, a bécsi egyetem statisztikaprofesszorának, va-
lamint a Theresianum politikai tudományok tanárának Oekonomisch-politische
Betrachtungen über die Handels-Bilanz címû értekezését. A cikk külön kitér
Anton Beinl Edl. von Bienenburg theresianumi diák disputájára, amely Zizus
mûvének függelékkében olvasható.134 A regensburgi Botanische Zeitung, amikor
bemutatja Joseph Schultesnek a krakkói egyetem botanikus kertjérõl írott mun-
káját, úgy ír a szerzõrõl, mint akinek jól ismertek a mûvei és a bécsi
theresianumi tanári mûködése.135

De nemcsak a folyóiratcikkek szerzõi követték nyomon a Theresianum
tudományos életét, hanem az utazók érdeklõdését is felkeltette az akadémia,
amelyet a különbözõ útleírások bizonyítanak. A híres berlini utazó, Friedrich
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128 Allgemeine deutsche Bibliothek 31. (1777) 1. sz. 213–214.
129 Uo. 214.
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das Jahr 1780. 610–613.
133 Allgemeine Literatur-Zeitung 2. (1801) 97–99.
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Nicolai részletesen beszámolt a bécsi nemesi akadémiáról.136 A felvilágosult író sok
tekintetben becsmérlõen nyilatkozott a Theresianumról – az ellenérzés elsõsorban az
akadémia rendi jellegébõl, a tudás megszerzésének hierarchizált formájából fakadt –,
de az intézmény oktatási-tudományos színvonalát, tudományos berendezéseit még
õ is elismerte. Johann Tobias Satler német publicista a bécsi oktatási helyzetrõl írt,
Frankfurtban és Lipcsében kiadott leveleiben részletesen tudósított a Theresianumról
is.137 Satler betekintést nyújtott olvasóinak a nemesi akadémia intézményébe, okta-
tási rendszerébe és röviden a színvonalába is. Az iskola képzési színvonalát elismer-
te, de az egyetem és az akadémia között húzódó rendi szakadékot és a különbözõ
társadalmi státusú diákok elkülönítését rosszallta. A mûvet a göttingeni tudományos
folyóirat is bemutatta, amely – többek között – külön kiemelte a Theresianumot és
a Savoyai Akadémiát.138 Karl Bertuch weimari publicista útleírásában elismerõen ír a
Theresianum gazdasági-botanikus kertjérõl, de az oktatási intézményrõl több szót
nem ejt.139 A mûvet a Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung recenzeálta, amely kü-
lön megemlékezett Bécs botanikus kertjeirõl, köztük a Theresianuméról is.140

Ezek a hírek és nyomtatványok a diákok, a tanárok, a professzorok és az
iskola nevének fényét egyaránt emelték. Az akadémia már külsõ megjelenésében
is mutatta, hogy tudományos-oktatási igényeket elégít ki. Az akadémia belsõ ki-
alakítása is a tanítást szolgálta: a termek, lakószobák, szertárak, kabinetek és a
bennük található szemléltetõ és kísérleti eszközök, modellek, vagy a gazdag gyûj-
teményû könyvtár mind a magas szintû oktatás segítõi voltak. A gazdasági-bota-
nikus kert és a szertárak tartalma a kor „csúcstechnológiáját” képviselték, és en-
nek a Habsburg Birodalomban – ahol 1773-ig a jezsuita iskolahálózat látta el az
oktatási feladatok nagy részét – különösen nagy volt a jelentõsége. A Collegium
Theresianum tudományos térnek számított, a fenti feltételek, a magas színvonalú
akadémiai oktatás és a birodalom jeles professzorainak jelenléte mind ezt fejezte
ki. Mitchell G. Ash szerint a tudományos tér kutatásában három fázist lehet meg-
különböztetni: 1. a hagyományos tudományos terek (kutatási központok, tanszé-
kek) intézménytörténeti megközelítését, 2. a tudományos felszerelések, berende-
zések és szimbólumrendszer reprezentatív hatásának kutatását és 3. a tudomány
és nyilvánosság egymáshoz való viszonyának, kommunikációjának vizsgálatát.141

Theresianum nem 19. századi kutatólabor volt – már csak azért sem, mert
az intézmény célja nem a kutatás volt, hanem az oktatás –, de az újfajta tudomá-
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nyosság, amely a természettudományok területén külsõ eszközök bevonását is
szükségessé tette, jelen volt a Favoritában. Elég, ha csak Makó Pál korábban idé-
zett kísérleteire gondolunk, látjuk: az akadémiára az experimentális tudományfel-
fogás látványos, gyakorlati oldala is jellemezõ volt. Michael Denis és még több ta-
nár szeminárium jellegû mûhelymunkái is ezt a képet sugallják.

A Theresianum intézménytörténete jól ismert, a nyilvánosság kérdésével
már foglalkoztunk, érdemes néhány, az akadémiához kötõdõ szimbólumot köze-
lebbrõl is szemügyre venni. Az akadémia tanárainak tankönyveiben a szükséges
természettudományos illusztrációk és ábrák mellett gyakran díszítõ motívumokat
is találunk. A leggyakrabban puttókkal és virágkompozíciókkal találkozhatunk, de
ezeknek a képeknek nemcsak díszítõ funkciójuk volt, hanem szimbolikus jelenté-
sük is.142 A barokk puttók mellett az obeliszkek, a természeti képek, a fény és a
felkelõ nap motívumai a felvilágosodás képi világát jellemezték.143 Martini
természetjogkönyvének címlapja méhkaptárt és méheket ábrázol (2. kép). Ez a
motívum az állam és a részek egymásrautaltságának a jelképe. Ezek az ábrák
nemcsak a Theresianum tankönyveit díszítették és látták el többletjelentéssel,
hanem egyben a nyugati trendek bécsi recepciójának tekinthetõk. A korabeli
bécsi nyomdaiparra jellemzõ volt ez a képi megjelenítés. Az akadémián hasz-
nált tankönyvek képei – mint a felkelõ nap vagy a fénysugarak – a ratiót, az ér-
telem fényét és a jövõbe (a tudományba, a tudásba és az államba) vetett bizalmat
fejezték ki (3. kép).

Ivo Cerman monográfiájában a bécsi udvari nemességet mint a felvilágo-
sodás kultúrájának hordozóját vizsgálta.144 Ebben a mûvelõdési folyamatban a
Theresianumnak is jelentõs szerepet tulajdonított. A modern szakismeretek és né-
zetek továbbítása mellett a bécsi akadémia a nemesi nevelés állami intézményé-
nek is számított, amely az udvar érdekeinek és az államtudósok elképzeléseinek
megfelelõen az állam számára hasznosan tevékenykedni képes döntéshozó elit ki-
taníttatását tûzte ki célul maga elé. Az udvarban és a bécsi felsõoktatásban az
egyik legnagyobb befolyással bíró államtudós, Joseph von Sonnenfels is hasonló
elveket vallott.145 A Savoyai Akadémia növendékeinek elõadott két beszédében is
a nemesi mûvelõdés fontosságát emelte ki, valamint a megszerzett tudásnak, az
öröklött hatalomnak és rendi privilégiumoknak az állam számára való kamatozta-
tásáról értekezett.146 Johann Tobias Satler a Theresianumról írt nyilvános levelé-
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ben is kifejtette, hogy a nemesi akadémia milyen nagy hangsúlyt helyez az állam-
polgári nevelésre.147 A felvilágosult abszolutizmus oktatáspolitikája a Staatsraisonnek
megfelelõen a társadalmi státus alapján különbözõ színvonalú képzést tartott
szükségesnek, de a hazafias nevelést, az állam közös érdekeinek és értékeinek a
továbbplántálását minden réteg számára fontosnak tekintette.

A theresianumi diákok beszédeiben és dolgozataiban az uralkodó dicsõí-
tése mellett állandó elemként jelen van a tevékeny hazaszeretet hangsúlyozása.
A Michael Denis szerkesztette Jugendfrüchte kötetben fennmaradt három dolgo-
zat, amelyeknek központi témája a nemesség, a tudomány és az ízlés viszonya.148

A szerzõk szerint a nemes feladata az állam hasznos szolgálata, ami csak a tudo-
mányok ápolása és kellõ mûvelõdés révén lehetséges. Antik példák mellett XIV.
Lajos Franciaországát állítják be követendõ mintaként, ahol az uralkodó ráter-
mettségén túl az állam felvirágoztatásában a miniszterek (Colbert, Mazarin) szak-
mai tudása is kulcsszerepet játszott. A Habsburg-monarchia aranykora is így jöhet
el, ha a nemes mindkét feladatát teljesíti: elsõként a tudományok mûvelését,
majd ezen keresztül hazáját segíti.149

Erdõdy József így zárja beszédét és jelöli ki a nemes feladatát: „Mozdítsák
elõ a tudományokat és mûvészeteket, óvják a tanoncaikat, terjesszék el a jó ízlés
uralmát. Így fognak a haza számára legfontosabb szolgálatot tenni, a polgártársaik-
nak legkiterjedtebb hasznot szerezni, dicsõséget az uralkodójuknak, a saját nevük-
nek elfelejthetetlen emlékmûvet az utódok hálatelt szívébe állítani.”150 Ebben a fo-
lyamatban a nemesi akadémiának is kulcsszerepe van, amelynek nem a lovagi
exercitiumok oktatása a fõ feladata, hanem az állam számára hasznos jogi, kato-
nai, építészeti tudományok közvetítése.151 A Theresianum olyan a képet igyeke-
zett sugallni magáról, amely azt mutatja, az intézményben a birodalmi elit mo-
dern tudományokat sajátíthat el, amelyeket késõbb az állam szolgálatában képes
lesz kamatoztatni.

A nemes diáknak azonban nemcsak a lehetõsége volt meg a tanulásra és
mûvelõdésre, hanem a képzés és annak eredményessége elvárás is volt. „Önök
túl szerények ahhoz képest, hogy mit vittek véghez egy év alatt, amit az állam,
amelynek Önök is polgárai, Önöktõl kér, amit az Önök felettesei, szülei, barátai
Önöktõl elvárnak.”152 Schultes, a természetismeret professzora az elvárások mel-
lett a nemes kettõs feladatára hívja fel a figyelmet a tudomány mûvelésében: „Le-
hetõségem nyílt rá, hogy a Császári és Királyi Teréz Lovagi Akadémia növendékei-
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hez forduljak, akik majdan Ausztria gazdagabb és hatalmasabb polgáraivá válnak,
akik majd részben saját munkájuk révén, részben a mások munkáját támogatva a
hazai természettörténet mindenekelõtti támogatói lehetnek.”153

A nemes diáknak a Theresianumban és a modern oktatási intézmények-
ben megszerzett ismeretei révén lehetõsége volt a tudományt személyesen mû-
velni, de nem szabad megfeledkezni a nemesség hagyományos – a társadalmi
rangjából és helyzetébõl adódó – kötelezettségérõl: a tudományt és mûvészeteket
pártoló mecénási elkötelezettségérõl. Az egykori növendékek utóéletének és a tu-
dománnyal való kapcsolatának elemzése önálló kutatást igényelne. A
Theresianum két leghíresebb magyar diákjának mecénási szerepére mégis érde-
mes röviden utalást tenni. Festetics György és Széchényi Ferenc a magyar nyelv
ügyének elkötelezett támogatói voltak, ami az elnémetesedés vádjára is ellenérv-
ként szolgál. Mindketten komoly összegekkel támogatták a bécsi magyar nyelvû
újságok kiadását és a Magyar Játék Színi Társaság mûködését.154 Fennmaradt egy
1790. december 15-i levél, amelyben Born kéri Széchényit, hogy a Festetics által
szavatolt és Széchényi fizette 20 ezer forintot nyugta ellenében kézbesítse, egyút-
tal a kísérlet állásáról is beszámol.155 Festetics a Georgikon mezõgazdasági szakis-
kola megalapításával és a keszthelyi Helikon ünnepségek szervezõjeként, Széché-
nyi pedig gazdag magángyûjteményének a hazának adományozásával a
magyarországi tudomány és mûvészetpártolás kiemelkedõ jelentõségû személyi-
ségei voltak.

A dolgozat zárásaként, összegzéseként a Michael Bonbardius-féle Topo-
graphia Magna Regi Hungariae kötetben – Csáky Imre beszéde elõtt – megjelent
kép reprezentatív jelentésrétegeire hívnánk fel a figyelmet (5. kép).156 A kép szim-
bolikus funkciója – miképp a Wienerisches Diarium cikkei és a Theresianum –
legalább három egymással párhuzamos jelentést hordoz magában. Az uralkodót
(udvart, dinasztiát), a (magyar) nemest és a tudományt (a képiség lényegébõl faka-
dóan) egyidejûleg reprezentálja.

A kép egyértelmûen reprezentálja a császári udvart: a hagyományos udva-
ri, tétellapra emlékeztetõ ábrázolásmód és az uralkodónõ és gyermekei jelenléte
miatt. Az összbirodalmból jelen esetben a magyarságot reprezentálja, erre utal a
kép megjelenésének helye (Bonbardius Magyarországról szóló topográfiai könyvé-
ben, a theresianumi diák, Csáky Imre beszéde elõtt), a magyar inszigniák jelenlé-
te, József fõherceg és az ifjú nemes magyar viselete, valamint a földön látható ma-
gyar korona címerei. Az ifjú Csáky gróf beszédében Mária Teréziát mint
magyarok királynõjét magasztalja.157
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A kép a nemesi tudományosságot, mûvelõdést is kifejezi: az ifjú nemes
topográfiai könyvet tart a kezében. Szimbolikusan ezt erõsíti a József fõherceg
mögött álló Athéné istennõ, aki az igaz tudás megtestesítõje és pont a magyar ne-
mesre mutat, ezzel hívva fel rá a figyelmet. A Theresianum tanrendjében a termé-
szetrajz és a topográfia nagy súllyal volt jelen. Itt utalnánk Joseph Schultesra, az
akadémia természettan-professzorára, aki még 1799-ben is, majd 50 évvel a kép
keletkezése után írja a tanórát kiegészítõ könyvében, hogy Horvátország, Szlavó-
nia, Erdély, Bukovina, Magyarország, az osztrák monarchia csaknem fele a termé-
szetkutatás számára alig ismert jobban, mint Dél-Amerika.158 E mûvelt nemesi
imázsban szintén a tudomány mûvelésének leendõ kettõs feladatát kell látnunk:
egyfelõl személyesen tudósként, másfelõl a tudományt támogató mecénásként. A
nemesi ifjú elõtt fekvõ kard és a József mögött álló Herkules jelenléte és figyelõ
tekintete a nemesség, különösen a magyar nemesség hadi erényeire és kötelessé-
geire utalnak. A „vitam et sanguinem” toposszá vált kifejezéssel (amely motívum-
ként Mária Terézia ikonográfiájának is gyakori eleme volt)159 a diákok beszédei-
ben, például Batthyány Józsefében vagy Bánffy Györgyében is találkozhatunk.160
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1. kép: A Theresianum gazdasági-botanikus kertje161

KÖKÉNYESI ZSOLT

64 VILÁGTÖRTÉNET • 2012. 1–2.

161 Kurzgefaßter Entwurf i. m. 1775.



Képmagyarázat
A. karám
B. fosszíliák, különbözõ földfajták, kristályok, kövek, ásványok, lenyomatok, kövületek
C. eszközök és gépek: gazdálkodáshoz, víz-, üzem- és bányaépítészethez
D. fizikaszertár, ahol a különbözõ kapcsolódó eszközök és gépek találhatók
E. a gazdasági kémia és színezõmûhely konyhája (laborja)
F. tároló, tartály
G. szemináriumtermek a gazdasági kerthez
H. különbözõ, megmunkált anyagok (tárolandók ott az épületben)
I. az épület bejárata a kert felõl
K. az akadémián kívüli (külsõ) épület bejáratának az elõtere
L. különbözõ földtípusok, amelyek a növények fejlõdését és a föld termékenységét segítik
M. haszonnövények, amelyek fogyasztásra vagy ruházkodásra alkalmasak
N. olyan növények, amelyekbõl színezõ- vagy festékanyagot lehet kinyerni
O. olyan növények, amelyek állatok takarmányozására vagy gyógyítására alkalmasak
P. virágok, amelyek a kert ékességei
Q. kis növésû gyümölcsfák
R. nagy növésû gyümölcsfák
S. ott történik a növények beoltása, keresztezése
T. szõlõskert
V. komlóültetvény
W. erdei fák: asztalos, esztergályos és ács szükségletekre és fûtésre
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ZSOLT KÖKÉNYESI
INTERCONNECTING SCIENCE AND PUBLIC SPHERE VIA AN EXAMPLE

OF A NOBLE ACADEMY: A REPRESENTATION OF THE VIENNESE THERESIANUM
IN THE 18TH CENTURY.

The significance of the Viennese Theresianum has been well known for historical science. In
the last decade the qualitative research results of Olga Khavanova have directed attention to
this outstanding institution. The cultural and educational political interaction of the Imperial
and Royal Court and the decision-making elite forms an important part of the problem of the
Middle-European enlightened absolutism. This study aims to illuminate this topic from the
perspective of scientific representation, and is structured into two major parts. In the first
part, the modern disciplines taught at Theresianum is discussed; in the second part I analyze
the public sources – periodicals from Austria and from abroad, travel journal and publishings
of examinations. My purpose is to direct attention to the scientific reputation of the Viennese
noble academy, and the courtly and noble interests behind it.
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