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Túróétól Thuróczy-ig
1916 tavaszán a szegedi piarista gimnázium érettségi előtt álló diákjai közül ketten
jelentettük osztályfőnökünk kérdésére, amikor számba vette, ki milyen pályára
készül, hogy bölcsészkarra szándékozunk beiratkozni. Külön nem kellett jeleznünk,
hogy társam magyar, én történelem szakra. Róla tudtuk, hogy költő, hiszen az
önképzőkörben Bolond Istók címmel elbeszélő költeményt olvasott fel, amelyet
nekem ajánlott. Az azonban kettőnk titka maradt, hogy előzőleg már akadémiai
babérra pályázott Júlia című három felvonásos drámai költeményével. A szegedi
gimnáziumba ötödikes korában iratkozott be. Neve: Prodanovits Emil elárulta,
hogy egyike volt a Délvidékről származóknak. Magas, szélesvállú termete indokol
ta, hogy azonnal a Titán diáknevet kapja. Baráti kapcsolatunk kezdete eléggé
sablonos volt. Matematikából és fizikából gyengécskének bizonyult, én pedig kéré
sére vállaltam, hogy egy nyáron mások mellett vele is foglalkozom.
Tervünket, hogy Budapesten, ha nem is ugyanazon előadásokon, de az egyete
mi folyosókon majd gyakran találkozunk, a háború keresztülhúzta. Még érettségi
előtt sor alá kerültünk. Neki minden adottsága megvolt, hogy a sorozóbizottság
necsak alkalmasnak találja, hanem a monarchia elit katonaságába, a közős had
seregbe ossza be. Ezzel szülővárosa ezredével az olasz front oly szakaszára ke
rült, ahol a természet lehetővé tette a viszonylag biztonságos védekezést. A Doberdóval szemben a Dolomitok védővonalában harcolt. Barátom vakmerő lépés
re vállalkozott. Éjszaka kötélen leereszkedett az ellenség kellős közepébe, hogy
megszerezzen bizonyos adatokat. Épségben visszakerült, másodszor azonban éle
tével fizetett bátorságáért. Számomra halálával már csak kollégák következtek,
barát egy sem. 1916 őszén a budapesti egyetemre beiratkozásomkor még nem
éreztem hiányát. Akkor minden ideiglenesnek látszott, a háború befejeződése
azt ígérte, hogy minden a rendes kerékvágásba kerül. Életem végére, a látszat
barátok eltűnése után döbbentem rá, hogy ő lett volna az egyetlen, akivel be
szélni tudok érzelmeimről.
Legelső egyetemi félévem kollégiumait gimnazista korom folytatásául állítot
tam össze. Nem voltam sem valamelyik kor, sem kutatási irány lekötelezettje.
Inkább a világtörténet, mint a magyar történelem érdekelt. Történelemtanárom,
Balanyi György1 és a Történeti Szemle hatására hetedikes koromban Machiavelli
foglalkoztatott, munkáival csakúgy, mint a róla szóló vélemények változásaival,
de mert nem juthattam hozzá P. Villan monográfiájához,2 úgy éreztem, hogy
,kutatásaim ” nem üthetik meg a szükséges mértéket, s ezért szerényen csak ön
képzőkön szabadelőadásban közöltem nézeteimet. Abban a formában tehát,
amelynek nem alapfeltétele az Önálló tudományos eredmény. Nyolcadikos ko
romban, Balanyinak a világháború geneziséről tartott előadásainak hatására a
keleti kérdés problémája kötött le, akkori meggyőződésem szerint korszerű szín-
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vonalon, hiszen H.Uebersbergemck, a bécsi Kelet-európai Intézet igazgatójának
munkáját3 használtam vezérfonalul. Az egyetemen az újkori világtörténet pro
fesszora, Ballagi Aladár minden tekintélyét elveszítve a Szekfű Gyulával folyta
tott polémiában,4 eleve nem ígérhette, hogy érdemes tanítványául szegődni. El
lenben az ókori történelmet előadó Heinlein István, ismert a Történeti Szemlé
ben Görög történeti problémák címmel megjelent tanulmányairól,5 előadásaival
s még inkább gyakorlatai során megadta az útbaigazítást tudományága kutatásá
hoz. Lebilincselő volt megismerni egy világszerte régóta művelt szakma leghíre
sebb képviselőinek hipotéziseit és igazolásul szánt magyarázatait, majd a valóban
beszélgetéseknek bizonyuló kollokviumokon a professzor felszólítására: És most
már mi az Ö n véleménye, megpróbálni, valami csetlő-botló feleletet adni. Heinlein magatartása annyira nélkülözte a professzori ráiartiság valamennyi elemét
és - talán egyre fokozódó betegsége következményéül - az őt felületesen isme
rők előtt oly mosolytkeltőnek látszott modora, hogy mindég kötelességemnek
éreztem megvallani:, a tőle nyert útbaigazítások megkönnyítették számomra a
középkori magyar történelem jelenségeinek vizsgálatát.
Gimnazista korom emlékei ösztönöztek, hogy felvegyem indexembe a specifi
kus oklevéltani kollégiumokat. Negyedikes koromban Horvát Árpád három okle
véltan! jegyzetének6 egybekötött példányát legkedvesebb könyvemnek éreztem,
Mabillon-csodálatától lenyűgözve pedig a régi francia diplomatikát elérhetetlen
magasban láttam. Már akkor lappangva bennem élő vágyam megnyilatkozása le
hetett, hogy egy németországi antiquariustól megszerezzem K.H. Roth v. Schreckenstein „Wie soll mán Urkunden edieren” (1886) című füzetét, s ezzel is el
áruljam, hogy nem tanár, hanem levéltáros szeretnék lenni. Indexembe Fejéipataky mellé felvettem a két magántanár, Szentpétery Imre és Gárdonyi Albert
kollégiumait is. Ezek segítettek megismerni az egyetemi élet közvetlenségét.
Mindkét kollégium: XI-XII. századi okleveleink, illetőleg a középkor oklevélíróí
hallgatósága a legminimálisabb volt. Mint Szentpétery megjegyezte: Trés faciunt
collegium. Társam idősebb, tekintélyesebb űr volt, a székesfehérvári káptalan
kanonok] a. Jóindulatúan segített, amikor Szentpétery kezembe adva az Á rpád
kori Új Okmánytár7 egy kötetét, felszólított, hogy fordítsam le egy királyi okle
vél arengáját. Ennek equitas szavát lovagság értelemben próbáltam megoldani,
amikor odasúgta: ae s ezzel rávezetett, hogy aequitas=méltányosság a keresett
értelem. Évtizedek múlva csodálkozva olvastam, hogy Péterfy Jenő, a nagytekin
télyű esztéta lemondott magántanárságáról, mert kevesellte hallgatói számát. El
sőéves korom emlékei utóbb megakadályozták, hogy elvesztegetett időnek érezzem két hallgató jelenlétében tartott előadásomat.
Az egyetemi élet napfényes tájára jutottam, amidőn elmentem Hóman Bálint
magántanári próbaelőadására. M ár olvastam több tanulmányát, doktori érteke
zésének8 Cherven Flóris gimnáziumi igazgatónak dedikált példánya pedig birto
komban volt. Az előadás színteréül a kar legnagyobb előadóterme szolgált, ahol
Beöthy Zsolt is tartotta a kar valamennyi hallgatójának szóló előadásait. Megle
pett, hogy "a várttal ellentétben nem kerek előadás hangzott el, mert az elnök
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hamar félbeszakította az előadót, tetszett ellenben, hogy Hóman Marczali Hen
riknek egy közbevetett megjegyzésére azonnal felelt, s tetszett, hogy nemcsak
egyetemi hallgatók voltak jelen, hanem mások is, így Hóman hivatalfőnöke, Ferenczi Zoltán, az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
Másodéves voltam, amikor az Akadémia épületébe először beléptem. Erre az
a közlemény ösztönzött, amely szerint Concha Győző 1917. december 3-án a he
ti ülésteremben Szabó Béla elfeledett közjogászunkról előadást, őt követően
Szentpétery Imre Szent István pécsváradi és pécsi oklevele címen székfoglalót
tart.9 Concha esetében nem a tárgy, hanem az előadó személye vonzott. Jól is
mertem tanulmányát, „A kilencvenes évek reformeszméi és előzményeik”-et
(1885), amelyet, mivel az Olcsó Könyvtárban hozzáférhető volt, meg is tudtam
szerezni. Akkor még nem sejtettem, hogy egyszer majd a korral részletesen meg
kell ismerkednem. 1917-ben csak arra a szerzőre emlékeztem, aki események he
lyett egy korszak jellegét szellemi törekvések tükrében mutatja be. Szentpétery
meghallgatására már a közvetlen szakmai érdeklődés biztatott. Mint kiderült, az,
amit az egyetemen hallottam tőle, Karácsonyi János „Szent István oklevelei” cí
mű könyvének10 kritikájával előtanulmány volt, mostani előadása Sickel felfogá
sát11 értékesítő új vizsgálódásának eredményéül formálódott meg.
Amíg az előadásokat hallgattam, módom volt a színtér felől tájékozódni. Az
első emeleti terem beosztása erősen különbözött a maiétól. Ami változatlanul
maradt, az Ligeti Antal négy hangulatos falfestménye egy-egy felvidéki várat
idézve a költők által megénekelt dicsó hajdankor ködéből. A teremhez akkor
még hozzá tartozott az udvar felé eső rész, amelyet az ostrom után fallal levá
lasztottak és ezzel funkció nélküli unalmas térré degradálódott. Itt az érdeklő
dők kényelmes padokon foglalhattak helyet, ahonnan át lehetett tekinteni a re
mek akusztikájú termet s még mindig maradt arra is hely, hogy az az egyetemi
diákság, amelynek megjelenésére a palota építésekor még szokás volt számítani,
beférhessen. A hallgatóságot rajtam kívül egy látásból ismert könytáros képvisel
te több társával. A bicegő járású Krisztics Sándor, a Fővárosi Könyvtár olvasó
termének egyik felügyelője. Kriszticsék lelkesen megéljenezték Conchát, miután
befejezte előadását, de azután eltávoztak, s így Szentpétery diákhallgatóságát
egyedül képviseltem.
Második egyetemi évem jellegét számomra 1917-i nagy vakációm határozta
meg. A két hónapot Pomázon töltöttem, s időmet a rokon Wattay család levél
tárának rendezésére fordítottam. Még gimnazista koromban a Századok régebbi
évfolyamainak a levéltári kutatóutakról szóló beszámolóit olvasgatva ébredt fel
bennem a vágy, hogy egyszer hasonló alkalmat találjak. Ez az óhajom teljesült
most, sok kedvező jelenség kíséretében. Nem kellett sietnem, hiszen vakációz
tam, rokon nagybácsi segített az oklevelek hatámeveinek azonosításában, a táj
széles körben tárult fel előttem, semmit sem rejtve el, ellenkezőleg, minden tit
kát elárulva. Miközben az okleveleket rendbe szedtem, a magyar történelem
minden korszakából felcsillant egy-egy szép mozaikszem. Rátaláltam egy kiadat
lan Árpád-kori királyi oklevélre, megismerkedtem monostoralapító nemzetség
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gél, Zsigmond menekülő bolgárokat letelepítő intézkedésével, a török hódoltság
utolsó korszakának kettős adóztatásával, XVII-XVIII. századi földesúri család
hétköznapi életével, amint egy számadáskönyv tükrözi, lapozgathattam a kör
nyék XVIII. századi szerb-német és Kiskörös szlovák telepeseinek összeírásai
ban, a hétköznap genealógiai adatait pedig hozzáfűzhetem a kúria festményein
megörökített bécsi testőrökhöz és a család azon leánytagjaihoz, akikkel uradal
mak kerültek arisztokraták kezére. Sok történeti ismeretet szereztem, s mert
ezek levéltári forrásanyag olvasása közben tárultak fel előttem, önálló gondolko
zásra kényszerültem. Bármennyire nem volt szándékom, magabiztos lettem.
Éreztem, hogy csak az első akadályon, a tanári alapvizsgán kell keresztüljut
nom s bizonyságot tudok tenni önállóságomról, bármilyen témát dolgozok is fel.
Második szakomra, a latin filológiára felkészülés megakadályozta, hogy a legko
rábbi terminuson, 1918 márciusában tegyem le vizsgáimat, de áprilisban túl vol
tam rajta. Hogyan? Ezt pontosabban harmadéves korom index-aláírásakor tud
tam meg, amikor Hómannái jelentkeztem. Megnézve nevemet, a következőket
mondotta: „Tavasszal vizsgája után Angyal Dávid feljött hozzám s így szólt:
»01yan vizsgázóm volt, aki nemcsak meg tudott felelni minden kérdésemre, ha
nem azt is megmondta, hogy válaszát milyen szakirodalom alapján fogalmazza
meg.«” Bibliográfiai ismereteim valóban kiterjedtek voltak, főleg azért, mert
gyűjtő szenvedélyemben az antiquariumi katalógusokat bújtam, hogy azután
összehasonlítva áraikat minél olcsóbban vásárolhassak, gyermeki agyam pedig
korlátlan mennyiségben volt képes bibliográfiai adatokat befogadni. Másrészt,
mivel éppen akkortájt közölte Angyal mint szerkesztő Tagányi Károly és Erdélyi
László polemizáló tanulmányait,12 s így az Árpád kor gazdaság- és társadalomtörténeti problémáit ugyanazon anyagból ismerte professzor és hallgató, kérdés
és felelet összhangban állhatták.
Alapvizsgám után azonnal jelentkeztem Angyalnál, hogy kikeljem engedélyét
szakvizsgálati témám kidolgozásához. Összecsapta kezét, amikor meghallotta,
hogy Turőc megye kialakulásával szeretnék foglalkozni. „De hiszen tegnap Florek Pál, a piarista szintén Turóc vár történetét jelentette be” - mondta lemon
dóan. Megnyugtattam, hogy az én dolgozatom más jellegű lesz. Kollégiumi taná
rom, Madzsar Imre elismerően fogadta bejelentésemet. Kitüntetést jelentett szá
momra megjegyzése: „Tagányi azt szokta mondani, hogy egy megye kialakulásá
val foglalkozva lehet a legtöbb történeti problémával megismerkedni.”
Azonnal megkezdtem a levéltári anyag összegyűjtését. A sort a turóci csalá
doknak a Széchényi Könyvtár levéltári osztályában őrzött levéltáraival kezdtem,
hiszen ezek teljes egészükben tárgyamról szóltak, azután a szomszédos megyék
családai következtek, amelyeknél remélni lehetett turóci vonatkozású adatokat.
Az okleveleket általában lemásoltam. A nehezen olvashatók, a hiányosak, szaka
dozottak esetében másképp nem is tudtam volna a szöveget pontosan megérte
ni. Egész nyári vakációmat Túróéban töltöttem. Itt oly, középkori oklevelekben
gazdag levéltárakra találtam, amelyekben kutató még nem járt. Különös szeren
csémre a Beníczkyek pribód levéltárát a megyeházán találtam, mivel a megyei
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főlevéltáros Bars megye főispánjának megbízásából éppen összeállította a család
történetét. Édesanyám testvérének, a szentmártoni járásbíróság vezetőjének
ajánlására engedélyt kaptam, hogy a történettudomány előtt XVI-XVII. századi
levelei révén már ismert styavnicskai Révay-levéltár okleveleit átvizsgálhassam.
Hasonló esetekben a levéltár tulajdonosa elhárította az engedély megadását, de
ha teljesítette a kérést, vendégéül volt szokás látni a kutatót. Ennek viszont illett
nem élni vissza a vendéglátással. így tettem én is. Tehát a levéltár kitűnő elenchusát, amelyet a pribőcd levéltár lajstromozója készíthetett a XVIII. sz. végén,
még a megyeházán kicéduláztam, az eredeti okleveleket pedig a vendégszobá
ban, ahol a megyei főlevéltárossal nyertem elhelyezést, egész nap zavartalanul
sillabizálhattam. Az utolsó estén nem feküdtem le jóéjszaka kívánásom után s
reggel kísérőm munkám mellett talált. Csodálkozott és rosszallotta, amit tettem,
de megnyugodott, hogy így már délelőtt elköszönhetünk.
Mily sok múlik a jóakaraton, azt keservesen tapasztaltam Körmöcbányán. Ez
esett a legmesszebb Turócszentmártontól, időm itt volt leginkább kimérve, s itt
lett volna igazán szükségem tanácsra és segítségre. A városi levéltáros azonban,
talán mert nem nézte ki belőlem, hogy komoly munkát tudok végezni, nagy ímmel-ámmal csak azt az oklevelet hozta ki a raktárból, amelynek XVIII. századi
másolat után készült szövegét már leírva hoztam magammal, s így elég volt
összehasonlítanom az eredetivel. Ehelyett a körmöcbányai ismert táncszöveg
obszcén magyarázataival traktálva rabolta időmet. Követelőzni nem volt bátorsá
gom, nem is volt szokás, így lógó orral távoztam. A városban iparkodtam felke
resni a látnivalókat, s kirándulásom így nem volt hiábavaló, munkám tulajdon
képpen mégis elvégzetlen maradt. Tisztelegtem történetíróink doyenje, Herceg
Ödescalchi Artúr előtt is. Az ún. Mária királyné-házban lakott. Ennek kapuja
előtt a közelgő estét várva álldogált, megértőén érdeklődött munkám felől, de ő
sem nézhetett ki belőlem semmit. Kudarcomért máshol örömteli meglepetés
kárpótolt. Olyan kisebb-nagyobb levelesládákra, gyűjteményekre találtam baran
golásaim és rövid tájú utazásaim közben, amelyekről kutatóknak valószínűleg
nem volt tudomásuk. Rokon családoknál a genealógiai kapcsolatot könnyen le
hetett pontosítani, máshol anyai nagyapám neve szolgált tájékoztatóul. Senki
szemében nem voltam idegen. Akkor két politikai pártra oszlott a megye hang
adó rétege. A régi szabadelvű pártot és utódját Beníczky Kálmán, a több évtize
des alispán vezette, az új alkotmány-pártiakat Zathureczky Miklós árvaszéki el
nök mint ideiglenes alispán. Az ő édesapja, amikor meglátogattam, megmutatta
a tú ró d jobbágyfiúknak IV. Bélától nyert alapvető privilégiumát. Gyönyörű ép
példány volt, jelezve a táj sok évszázados nyugalmát, de egyszersmind a vezető
családok kötelességérzetét is, amely a privilégium megőrzésére sarkallta őket.
Engem mindkét frakdó vezére barátságosan fogadott. Zathureczky, amikor arról
beszélgettünk, hogy jogász korában ő is hallgatta Fejérpataky előadásait, Mikszáthnak a megyei életet parodizáló karcolataira emlékeztetőén meglepő ajánla
tot tett. Maradj itt nálunk, mondotta, megválasztunk tiszteletbeli allevéltárosnak.
Akkor, 1918 augusztusában Túróéban még minden oly békés volt, hogy mente
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getőzésem: előbb szeretném vizsgáimat letenni, nem tűnhetett fel úgy, hogy gon
dolatát abszurdnak érzem.
T úród tartózkodásom szakadatlan mámorban telt el. A természet elfeledtette,
hogy az Alföld izzó homokja nemrég megperzselte tüdőmet, hiszen az éles tiszta
hegyi levegő segített begyógyítani a hegeket, a fenyvesek sötét zöldje, a kristálytiszta patakok csobogása, a mélyből lépten-nyomon feltörő források üdítő vize
érzékéimen át abba a nagyszülői házba vittek vissza, amely a bontakozó értelem
számára egykor az anyai szív és az otthon egybeforrott szimbólumát jelentette.
Ugyanakkor értelmem olyan munkához kapott naponta megújuló táplálékot,
amelyet az istenek nektárénál is édesebbnek éreztem. A munka könnyű volt,
szakadatlan szórakozás. Egyik téma a másikat kergette, mint megvizsgálásra ér
demes tudományos kérdés.
Egyikükre hamarabb került sor, mint gondolni mertem volna. Indexem félév
e ié i aláírásakor Domanov&zky Sándor, a művelődéstörténet professzora, akinek
szemináriumi gyakorlatain az elmúlt évben önálló dolgozatomat referáltam, ér
deklődött levéltári kutatásaim felől, amidőn pedig értesült, hogy másolatom van
egy vámjegyzékről, felszólított, hogy erről részletesen számoljak majd be. A leg
közelebbi gyakorlatra már készen is voltam. Kis dolgozatom oly tetszést talált,
hogy professzorom - egy személyben a Századok szerkesztője - biztatott: „Fo
galmazza meg beszámolóját, közölni szándékozom a folyóiratban.”
Hasonló tárgyú tanulmányok ismert nevű kutatóktól már jelentek meg a Gaz
daságtörténelmi Szemlében és a Századokban (Bars, Bihar, Zala megyékről),13 s
adataimat az ő példájukat követve csoportosítottam. A címet is az övék mintájá
ra fogalmaztam meg: Turóc megye vámhelyei és úthálózata a középkorban,14
Kéziratom szedésével a nyomda hamar, még az ősszel elkészült. A kefelevonat
kézbevételekor nagy meglepetés ért. A várt szerkesztői javítások helyett egyetlen
változtatást találtam: a rímben az áthúzott úthálózat szó helyett a forgalma szó
állott. A szerkesztő tehát nálamnál többre értékelte dolgozatomat és ez öröm
mellett büszkévé is tett. A folyóirat megjelenésére már kevésbé gyorsan került
sor. A Tanácsköztársaság kikiáltását egy-két nappal előzte meg, s a történeti
idők megakadályozták, hogy akár legszűkebb ismeretségi köröm tudomást sze
rezzen cikkemről. Amit leginkább sajnáltam, nem volt módom, hogy egy-egy kü
lönnyomat küldésével megköszönjem jóakaróim nyári segítségét.
Itthon Budapesten ugyanekkor újból nyakig benne voltam a levéltári kutatás
ban. Most az Országos Levéltár volt soron. Kis megyémről nem sok oklevelet
remélhettem, s még kevesebb volt, amit találtam. D e úgy illett, hogy ne sajnál
jam időmet a törmelékek Összeszedésére. Segédletek, mutatók hiányában az
egész ún. diplomatikai gyűjteményt, amely akkor 39.179 oklevélbpl állott, darabról-darabra át kellett néznem. Az eredménytelenség okozta kedvetlenség csök
kentésére a Gömör megyei Turóc patakot, meg más hasonló földrajzi neveket,
továbbá a turóci családbelieket említő okleveleket is számbavettem. Sisyphusi
munka lett volna egyenként beletekintve az oklevelekbe megállapítani, tartal
maznak-e tárgyamra vonatkozó adatot. Talán az is volt, csakhogy nem éreztem
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annak. Valójában Turóc már csak ürügyül szolgált, hogy megtudjam, mi rejlik a
magyar történettudomány legnagyobb középkori gyűjteményében. Egyelőre csak
azt jegyeztem fel, mely felvidéki megyékről mely jelzetű oklevelek szólnak. Te
hát a szlavóniai vagy erdélyi provenienciájúkat kezembe sem vettem. Ilyen mó
don harmadéves koromban, főleg pedig mert a Tanácsköztársaság új rendje le
hetővé tette, hogy délutánra visszatérjek a levéltárba, bizarmak tűnő tervemet
sikerült megvalósítanom. Utolsó cédulám feljegyzése szerint 1919- július 7. D l-t
abbahagytam lad. 416-nál, következik 417. lad. az utolsó oklevél Dl.26.355. Lékavár.
Nem egyedül a Felvidék topográfiájának megismerését könnyíthette azonban
meg cédulagyűjteményem. Az igazi - sokszor felfedezésszerű - kincset a nem
oklevéljellegű feljegyzések, urbáriumok, számadások, lajstromok jelentették.
Ezekbe belelapozgatva a magyar középkor utolsó századának gazdasági, társa
dalmi viszonyainak megismerése elérhető célnak látszott. Úgy éreztem, hogy
egész életemre elég probléma vár itt reám, éppen csak a Gazdaságtörténeti
Szemle újbóli elindítására, még inkább társadalomtörténeti jellegűvé kibővítésé
re volna szükség. Huszonegyéves koromra tudtam tehát, mint lehetne életemet a
leghasznosabban és leginkább kedvem szerint eltöltenem.
Előbb azonban doktori értekezésem megírásával meg kellett szereznem az en
gedélyt, hogy a „paradicsomba” beléphessek. Dolgozatom település- és társada
lomtörténeti jellegű volt. Irodalmunk az utóbbi vonatkozásban biztos útbaigazí
tást adott, a településtörténet problémái felől azonban nem tájékoztatott. Szük
séges lett volna valahol külföldön tájékozódni, erre azonban nem volt lehetőség.
Szerencsémre a híres bécsi professzor A. Dopsch 1918-ban megjelent könyve,15
amely a germán népeknek a római birodalomban megtelepülését tárgyalja, alkal
masnak bizonyult, hogy segítségével elfogulatlanul igyekezzem megérteni a ma
gyarság és a Duna-medencében talált lakosság első érintkezését. Reá támasz
kodva bátorságot éreztem magamban arra is, hogy a földvárakról található hazai
régészeti irodalomról bírálólag nyilatkozzam.
Könnyítette munkámat, hogy akkori közfelfogásunk pl. a család- vagy jogtörté
netet eleve nem különálló szaktudománynak, hanem a történettudomány integ
ráns részének tekintette. Lehet, hogy vakmerőség volt, de bele mertem vágni
disszertációm megfogalmazásába. Átsegített az akadályokon, hogy ha valahol
megakadtam, nem voltam rest tájékozódni más tudományok területén. Régtől
részt vettem Melich János kollégiumi óráin, s így közvetlenül értesülhettem
nemcsak a magyar és szlovák személy- és helynevek sajátosságairól, hanem bizo
nyos hangtörvények korhoz kötöttségéről is. Vagy kortársaimhoz hasonlóan én is
tudtam, hogy kérdezösködés nélkül hogyan lehet felvilágosítást nyerni archeoló
giái vagy középkori építészeti problémák felől, s én is utódaimra hagytam, hogy
egyszer majd a hasonló magától értetődő eljárást nagyképűen komplex tudomá
nyos módszernek nevezzék.
A problémával való hosszas foglalkozás, az anyagba belemerülés könnyűvé
tette a fogalmazást, a szerkesztést pedig élvezetté. Az egyes részek „maguktól”
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csoportosultak és könnyedén k övették egymást. A z elkészült m unka maga volt
jutalm am .

Dolgozatomat bemutattam, folyamatosan felolvastam Angyal professzor for
rásgyakorlati óráin, s mert ezeken a hallgatók viszonylag nagy számban jelentek
meg, az eredményeknek a bölcsészkar falain belül hírük ment. Az élet pedig
közben időszerűvé tette továbbgyűrűzésüket. A trianoni béke aláírása mindenkit
rákényszerített, hogy szemébe nézzen, amit eddig nem mert megtenni, a magyar
állam széttörése valamennyi következményének. A történészek teendőit egy fia
tal kultúrpolitikus, Gróf Klebelsberg Kunó fogalmazta meg, akit mint államtit
kárt 1917-ben választottak meg a Magyar Történelmi Társulat elnökévé. 1920
tavaszán tehát, amikor a Társulat szokásos évi közgyűlésének megtartására ké
szült, elfogadta Domanovszky javaslatát, hogy az elmaradhatatlan előadás diszszertádóm eredményeinek összefoglalása legyen. Felolvasásom címe „Turóc vár
megye kialakulása és betelepítése” volt, időtartama félóránál kevesebb, időpont
ja 1920. május 27. A településtörténeti és egyben a nemzetpolitikai eredménye
ket szépen megrajzolt színes térkép tárta a megjelentek elé. Ezt kollégiumi „gó
lyám”, Varga Bandi rajzolta meg, és helyezte el az előadóterem két utcai ablaka
közt az elnöki emelvény fölé. Az erdős-hegyes tájak kék színű patak- és helyne
vei a szláv lakosságot, a folyóvölgy, a fennsík vörös helynevei, a sűrűn egymás
mellett levő oly helynevek, mint Benefalva, Bodorfalva, Folkusfalva, Kevefalva,
Kossuthfalva, Vahotfalva, Tonkaháza, Dankfölde, Ivánka'földe, a magyar eredetű
lakosság tervszerű telepítésével a természeti tájnak kultúrtájjá alakításában ját
szott szerepét demonstrálták.
Mit éreztem, azt a magam számára másnap örökre rögzítettem, amikor a kol
légium igazgatójának, BG úrnak16 szokás és kötelességszerűen, mint valami vizs
gaeredményt jelentettem, hogy előadást 'tartottam. „Tudja azt, hogy ez nagy do
log”, mondta, mire illedelmesen, de kevés meggyőződéssel feleltem: „Igen, tu
dom”. Válaszom önkritikái volt. Éreztem, hogy szerepemet a politika közrejátszása teszi említésre érdemessé. Mennyi csalódástól is mentesültem, hogy világo
san láttam helyzetemet! Két év múlott el, amíg kéziratom nyomtatásban megje
lent, csak néhány hét, amíg megtudtam, hogy egész elképzelt életprogramom
senkit sem érdekel. Doktori szigorlatom és szakvizsgám letétele után megértet
tem, ahhoz, hogy tudományos munkakörben dolgozhassam, ellenszolgáltatásul
részt kell vennem Klebelsberg bécsi levéltárfeltáró akdójában és a XIX. század
közepének aktáit kell kivonatolgatnom.
1920 augusztus közepén nem könnyű szívvel jelentem meg Bécsben, elsőnek a
munkára kiszemeltek - Hajnal István, Lukcsics Pál, Miskolczy Gyula - közül.
A merőben új jellegű kutatómunkát hamar megkedveltem, nehéz volt azonban
elviselni környezetem - Károlyi Árpád, Szekfű Gyula, Eckhart Éerenc - bizal
matlanságát. Elismerték, hogy feladatomat, az 1848-1861. évi levéltári állagokból
a horvát, szerb, román nemzetiségi kérdésre vonatkozó akták kikeresését és ki
vonatolását megbízhatóan végzem, de nem tudták megérteni, hogy a kulimunka
nem lelkesít. A triász tagjai egyenkint minden érdeklődő kérdésemre, irányuljon
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levéltári tanácsra vagy módszertani problémára, biztos útmutatást és szívesen
adtak, együttesen azonban nem tudtak bánni a kezük alá került kezdő kutatók
kal. Legalábbis velem nem. Nem tudtak nevelni, mert meg voltak győződve,
hogy nem lehet elég képzettségem és olvasottságom. Mivel ítéletükbe nehéz lett
volna belenyugodnom, vakmerőnek mondható lépésre határoztam el magamat.
Bécsi tartózkodásom második évében elhatároztam, hogy beadom pályázatomat
az Akadémiának a Lukács Krisztina-alapból hirdetett pályakérdésre: „A tótság
letelepedése Magyarországon a. középkorban.”17
Ezt a pályázatot Karácsonyi János ajánlatára tűzte ki az Akadémia. Megvál
toztatását könnyű volt elérnem. Javasoltam, hogy a téma inkább a Felvidék tele
püléstörténete legyen, a feldolgozás tájanként történjék, hivatkoztam levéltári ki
jegyzéseimre, mintául pedig, mintegy kidolgozott fejezet gyanánt, kéziratban be
nyújtott disszertációmra utaltam. Bírálóim, Domanovszky és Hóman elfogadták
a pályatétel javasolt átfogalmazását és ajánlásukra a megbízást az 1921. évi aka
démiai nagygyűléstől meg is kaptam.18 Ez azonban már nem is volt fontos szá
momra. Lényegesebbnek éreztem, hogy Eckhart, akit megkértem, hogy pályá
zatomat egyik Budapestre menetele alkalmával adja be a főtitkári hivatalban,
elolvasta kéziratomat, megváltoztatta rólam alkotott véleményét, s talán kedve
zőbbre hangolta irányomban Károlyit és Szekfűt is.
A hangulat enyhülése, mint történni szokott, megkésve következett be. Né
hány év múlva kézzelfogható bizonyítékom is volt arra, mennyire elhibázott volt
a bécsi nevelés, amelyet Klebelsberg oly sokra taksált. Eckhart, amikor Károlyi
ról reáhárult az intézet vezetése, átadta két csomagnyi kijegyzésemet, mondván,
nem tud velük mit kezdeni, őrizzem azokat én. Egyedül a Staatskonferenzfond
aktáit tudta közülük Károlyi értékesíteni. Mennyire feledésbe ment, mit is csi
náltattak velem Bécsben, arról Domanovszky is tanúságot tett. 1925-ben rólam
készített magántanári javaslatában már úgy emlékezett munkámra, hogy fel
adatom a „nemzetiségi kérdés fejlődésére vonatkozó régibb (1790-1848) anyag
Összegyűjtése” volt. Szekfü főérve, amelynek 1920 előtt a Bécsben megforduló
magyar kutatók magatartása ellenében mindig dühös gúnyolódással adott han
got, az volt, hogy pár napra felrándulva a császárvárosba, itt összeszedtek né
hány aktát, közülük a fontosabbakat „lefölözték” s azok alapján otthon cikket
írtak. Csak rendszeres és egész fondokra kitelj edő kutatásnak van jogosultsága,
hangoztatta.
Két kötegnyi kivonatom megfelelt a követelményeknek, de évtizedenként egy
szeregyszer hiába vettem kezembe gyűjtésemet, hiába volt együtt a Ministerrat,
Kabinet-Archiv Secréte, A-Akten, Haute Police, Gendarmerie Département
anyaga, egyszer sem ébredt bennem kedv, hogy foglalkozzam vele. Az akták tö
redékeknek maradtak, a XIX. században gyűjtött másolatoknál nem voltak használhatóbbak, ezektől csak mennyiségben, nem értékben különböztek.
1922 tavaszán kinevezést nyerve az Országos Levéltárba, lejárt bécsi ösztöndí
jam. Hosxzabb-rövidebb ideig ismételten kutattam még a Staatsarchivban, úgy
látszott azonban, hogy a disszertációm által jelzett útra, ha sikerült XVIII. szá
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zadi tárgyú kötelezettségeimnek eleget tenni, végérvényesen visszatérhetek. A
munka olyan nehezen nélkülözött kellékének, a bizalomnak Hóman Bálint bőke
zű adományából birtokosa lettem. >rA Magyar Történettudomány Kézikönyve”
sorozatába bevett előbb Magyarország történeti földrajzának, majd 1923-ban
egyszersmind történeti néprajzának szerzőjéül. Bizalmával később is mértéken
felül megajándékozott. A magyarországi helytörténeti kutatásról Szekfű kívánsá
gára Thienemann Tivadar „Minerva” című folyóirata számára írott szerény átte
kintésemet20 1931-ben nemcsak átvette „A magyar történetírás új útjai”-ba, ha
nem cikkem címét „népiség történeté”-re módosította.21 Sőt azt is tudomásul
vette, ha nem is örült neki, hogy a Kézikönyvben vállalt kötelezettségem teljesí
tése helyett egyelőre inkább tanítványaimat beszéljem rá kutatások végzésére.
Az 1923-tól eltelt két évtized alatt Turócot, immár családnévvé alakult válto
zatban ismételten emlegettem, ugyan nem előadásokon, hanem szemináriumi
forrásgyakorlatokon. Szertmihályi Thuróczy János krónikájának nagy teijedelme
lehetővé tette, hogy a szöveget a hallgatók egymás nyomába lépő csoportjai kö
zött szétosztva rögzítsük meg a vizsgálódások eredményeit. Ezeket végül Szentpéteiy Imre kívánságára foglaltam össze. Cikkemet ö kiegészítésül szánta két
kötetes latin forráskiadása, a Scriptores22 bevezetéseinek magyar nyelvű változa
tához. Mivel azonban ennek a kiadványnak a megjelenése késett, pótlékul szánt
szövegemet felajánlottam közlésre az Akadémiának. Ennek üléstermében a két
évtized alatt ismételten megfordultam, hiszen, egyebek közt, 1930-i levelező,
1941-i rendes tagsági székfoglalómat23 is itt tartottam.
Lukinich Imre, a n . osztály titkára a Thuróczy-cikk megjelenéséül a legegysze
rűbb megoldásnak azt találta, ha az „Értekezések a történeti tudományok köré
ből” sorozatban jelenik meg. 1944 nyarán kinyomtatta tehát a XXVT. kötet 3.
száma gyanánt, a címlapon előlegezve „Felolvasta a MTA II. osztályának 1944.
október 16-i ülésén”, hátlapján: „Kiadásra ajánlották: Domanovszky Sándor,
Eckhart Ferenc” szavakkal.2
A hónapokkal előbb meghatározott nap mindenre alkalmasabb volt, mint fel
olvasás tartására, hiszen a Lánchíd is le volt zárva. Lukinich telefonon figyel
meztetett, hogy propelleren át tudnék menni Budáról s kérte, hogy ezt, a jegy
zőkönyv megfogalmazhatása érdekében, tegyem meg. Az ülésterem kongott az
ürességtől. A felolvasó ülés másik szereplője, Schütz Antal filozófus sem jött el.
A főtitkáron kívül jóformán csak az osztályelnökök és titkárok jelentek meg.
Nyilván ők is csak azért, mert valami vezetőségi megbeszélést tartottak. Mivel a
II. osztály ülése formális jellegű volt, magam is röviden foglaltam össze monda
nivalómat. Imigyen: „Az a nagy munka, Lorenz O. könyve, amelyből a külföld
a XV. századi magyar elbeszélő kútfők felől tájékozódhat, rendkívül kevés ada
tot tartalmaz Thuróczy Jánosnak mind életéről, mind pedig munkájáról, de még
ezek az adatok is helytelenek.” Lorenz egyik feltűnő tévedése, hogy a krónikaí
rót nem magyarnak, hanem azon „leigázolt szláv törzs” sarjának tartja, amely
szerinte „később is túlnyomórészt pótolta a magyarok irodalmi tevékenységének
hiányait.” Az utcán a német tankok dübörögtek, a teremben erőtlen hang sőhaj-
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tóttá el véleményét a német tudomány nacionalizmusa felől. Ezt tenni nem kel
lett hozzá bátorság, nem volt ez ellenállás. Csak magától értetődő magatartás. A
megvert ellenség már utolsó perceit élte, érthető, hogy sem ideje, sem kedve
nem volt, hogy hódolatot és megalázkodást kívánjon. Az ülésteremben, scripta
manent, nem kapta meg.
Amikor néhány perc után felkeltem az előadói asztal mellől, Pais Dezsőtől, az
első osztály titkárától ezekkel a szavakkal búcsúztam: Turóccal kezdtem, Thuróczyval végeztem. Csodálkozó tekintetére pár szóval jeleztem, amit most oly
hosszasan adtam elő: „Ebben a teremben léptem fel először, itt és most távo
zom véglegesen.” Nálamnál jóval idősebb kollégiumi társam optimista határo
zottsággal tiltakozott. Meggyőződése, nyugtatott meg, hogy ő változatlanul fog
tovább is dolgozhatni. Igaza lett, de az is bevált, amit a magam sorsáról oly
határozottan előre megmondottam.
*

-JjC

Soós István:

Jegyzetek
Mályusz Elemér írásához
A jelen memoár-jellegű tanulmány a huszadik századi magyar történetírás egyik, a
közelmúltban elhunyt legnagyobb hatású képviselőjének, a magyar és európai kö
zépkori történelem világszerte elismert és tisztelt kutatójának, az iskolateremtő
Mályusz Elemérnek a tollából származik. Az óriási hagyatékában fellelt visszaem
lékezés kitűnően dokumentálja ezen páratlan tehetségű és legendás szorgalmáról,
a tudományos pálya, a történészi hivatás iránt kora ifjúságától elhivatott, a törté
nettudományt - lett légyen az bármely korszak a középkortól a 20. századig
bezárólag - mindig magas színvonalon, lelkiismeretesen művelő tudós férfiú pá
lyakezdő éveit, első sikereit, szűkebb pátriája, a felvidéki Turóc megye középkori
története iránti érdeklődését és munkálkodását, továbbá azt az utat, miképpen
jutott el következetes kutatásai során a középkori magyar krónikák problémáinak,
ezen belül is elsősorban Thuróczy János „Chronica Hungarorum” című művének
vizsgálatához, A magyar középkorkutatás ügyét szolgáló céltudatos, a történettu
domány fejlődése érdekében megalkuvást nem ismerő egyénisége, vas szorgalma
méltán szolgálhat például a nyomdokaiba lépni szándékozó ifjú történésznemzedék
számára is.12
1. Balanyi György (1886-1963) történész, egyetemi tanár 1910-1916 között a szegedi pia
rista gimnáziumban tanított. Legkedvesebb tanítványainak egyike Mályusz Elemér
volt.
2. Pasquala Villari (1826-1917) olasz történetírónak az itáliai reneszánsz jeles kutatójá
nak egyik nagyhatású, több nyelvre is lefordított művére utal itt Mályusz: Niccolo Ma
chiavelli e i suoi tempi. 1-3. kötet., Firenze, 1877-1882.
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