
Beszélgetés Váczy Péter professzorral
(Szilágyi M árton, Tóth Péter és Völgyesi Orsolya interjúja)

Professzor Úr, szóljon néhány szót gyermekkoráról, első iskoláiról.
-  Felvidéki vagyok, Ruttkán születtem, Túróéban. Édesapám az akkor ma

gánkézben lévő Kassa -  Oderbergi vasút mérnöke volt, ennek következtében 
minden gyereke más és más helyen született, attól függően, hogy hol volt éppen 
a beosztása. Egyébként 1904. március 17-én születtem, betöltöttem a 85-öt. Nagy 
baj ez, mert még számos témát szeretnék kidolgozni, megírni...

De folytassuk az élettörténetet. Kassáról Budapestre mentem, a Bölcsészkarra. 
A filozófia érdekelt, nem a történelem. Abban az időben Pauler Ákos volt az, 
aki megtöltötte a hallgatókkal a termet. Érdekes jelenség volt, mindenki, idős 
emberek is hallgatták, egész Budapest ott nyüzsgött az előadásain. Annyira jó 
előadó volt, annyira szépen tudott beszélni. Engem akkor még a bölcselet kötött 
le, főleg az ismeretelmélet. Persze ebből nem lehetett volna megélni, valami ta
nári diplomát kellett szereznem, a bölcsész-doktorátussal nem lehetett elhelyez
kedni. Úgyhogy fölvettem a magyar nyelv és irodalom-történelem szakot. Ab
ban az időben két év után kellett az alapvizsgára jelentkezni. Domanovszky Sán
dorhoz szegődtem, aki aztán jótevőm és pártfogóm lett, bár igaz, el is térített 
eredeti szándékomtól, a művészettörténettől. Az akkori professzor, Hekler An
tal, sehogyse tetszett nekem, ideges, egzaltált egyéniség volt, nem bírtam elvisel
ni. így a művészettörténet mint pálya lemaradt... Később mégis visszatért me
gint. •

Domanovszkynál magyar művelődéstörténettel foglalkoztam és ekkor kijelen
tette: Kedves fiam, nálam fogsz dolgozni. Tanítványai senioija lettem. Nem tu
dom most van-e ilyen megbízatás?

-  Igen, demonstrátornak hívják.
-  A seniorok persze nem kaptak semmiféle fizetést, ők közvetítettek a pro

fesszor és a hallgatók között, már akik fölvették Domanovszky óráit. Doma
novszky volt egyúttal az Ösztöndíj Tanács elnöke, tőle függött jóformán az, hogy 
ki kap ösztöndíjat. Én azonban bejelentettem, hogy Párizsba akarok utazni foly
tatni a tanulmányaimat, mire ő azt mondta, szó se lehet róla, előbb itt kell elvé
gezni a tanulmányokat, majd utána elküld engem külföldre. így kerültem előbb 
Bécsbe a régi alapítású Magyar Történti Intézetbe. Akkortájt Eckhart Ferenc 
volt ott az igazgató, egy kitűnő közvetlen ember, bár kissé cinikus, senkit és 
semmit sem tisztelt. Nem felejtem el azt a jelenetet, amikor egyszer a kultuszmi
niszter meglátogatott bennünket. Négyen vagy öten voltunk, sorbaálltunk és 
Eckhart egyenként bemutatott minket neki, elbeszélte, hogy ki milyen munkát 
vállalt. Úgy vezette a minisztert, hogy közben egyik keze a zsebében volt. Ez 
nem tetszett a miniszternek és odanézett, mire Eckhart lassan kihúzta kezét a 
zsebéből. Ez persze nem kerülte el figyelmünket. Az intézeti tagoknak nem volt 
előírva, hogy mit és hogyan csináljunk, mindenkinek megvolt a saját témája és
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azon dolgozott, de semmiféle elvi vág? egyéb útmutatást nem adtak. Mindenki 
kapott egy szobát és egy kapukulcsot, és ki- be mehetett, ahogyan akart.

Majd kineveztek a Nemzeti Múzeum levéltárához, amely az Országos Levél
tártól még különálló volt, Jakubovich Emil igazgatása alatt. Jellemző az akkori 
igazgató és alárendeltje viszonyára, hogy midőn Jakubovich írt egy szép tanul
mányt a Turulba I. András király idézöbillogáról, én abban egy és mást helyes
bítettem. Már nem emlékszem, mit kifogásoltam... Azt akarom kiemelni, hogy 
ezért nem haragudott meg reám, annyira tiszteletben tartották akkor a más vé
leményét.

Az átszervezéskor a gyűjteményt beolvasztották az Országos Levéltárba, én is 
odakerültem. Előbb lettem akadémiai levelező tag, mint magántanár. Amikor 
Áldásy Antal, a középkori egyetemes történetnek a professzora meghalt, mint 
helyettes átvettem a tanítást.

Azután kineveztek Kolozsvárra, a középkori tanszékre rendes egyetemi tanár
nak. Magyar történelmet és egyetemest is kellett előadnom. Ott sok érdekes do
log esett meg velem. Mindjárt az első óra után az egyik hallgató odajött hozzám 
és azt mondta: A  professzor úrnak nincs igaza. Meglepődtem ezen, mert nálunk 
nem volt szokás, hogy egy professzort a hallgatók kioktassanak. Kérdeztem, mi
ért nem. Azután elbeszélgettünk... Ez a fiatalember később állandóan járt hoz
zám, elláttam könyvekkel, és nagyon jó viszonyba kerültünk. Csak azt akartam 
mondani, hogy akkor még egy professzori cím még többet jelentett, mint ma
napság... Nagyobb volt a távolság a professzor és a hallgatók között. Volt olyan 
hallgató, aki nem mert bekopogni Domanovszkyhoz, odament az ajtóhoz és az
tán vissza, míg a végén én löktem be, mint senior...

Két év után kineveztek Budapestre, az egyetemi tanszékre. Akkortájt az egy
ház is beleszólt a kinevezésbe. Minthogy édesanyám katolikus volt, édesapám 
pedig evangélikus, a nővérem katolikus lett, a fiúk pedig evangélikusok. Ennek 
ellenére a Szekfü Gyula, aki a katolikus érdekeket képviselte, elment Eszter
gomba Setédi Juszt inián hercegprímáshoz, és azt kérte tőle, járuljon hozzá, hogy 
ezt a tanszéket velem, a protestánssal tölthessék be. Mert a katolikus egyház 
ragaszkodott ahhoz, hogy a középkort csak katolikus ember adhatja elő. Meg
szerezte az engedélyt. Pedig vele vitáim voltak a készülő egyetemes történeti 
munkámmal kapcsolatban.

Röviddel azután, hogy betöltöttem a 60. évet, nyugdíjaztak. Nagyon sajnáltam, 
amiért meg kell válnom a tanítástól. A kérdések, amiket a hallgatóság föltett, és 
a viták számomra is nagyon tanulságosak voltak, mert sok olyan kérdést vetettek 
föl, amelyek nem tartoztak érdeklődési körömbe, noha túlságosan sokféle érde
kelt. Voltam közben zenekritikus, aztán foglalkoztam az irodalom, a művészet- 
történet, az őstörténet, stb. kérdéseivel is.

-  Arra szeretnénk visszatérni, hogy a kolozsvári egyetemre honnan toboroz
ták a tanári kart a visszacsatolás után?

— Voltak helybeliek, akiket ki lehetett nevezni. De főleg a történészek innen 
jöttek. Könyvekkel ellátták a tanszéket... Nagyon messze volt Pestről Kolozsvár,
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pedig megtörtént, hogy ott is előadtam, meg Budapesten is, állandóan pendliz
tem.

-  Akkor Kolozsvárott lakott a professzor úr?
-  A családom állandóan ott lakott, én viszont hol Budán, hol Erdélyben. Ez 

nem ment sokáig, nagyon kimerítő volt.
Hol szeretett jobban tanítani a professzor úr?
Kolozsvár érdekes hely volt. Az a lakás, amit ott kivettem, egy román ügy

védé volt, aki elmenekült. Voltak román barátaim, akik ott maradtak. Ezt akkor 
nem mindenki látta szívesen. Tanszékemen két altiszt közül az egyik egy román, 
a másik magyar volt. Nagyon jól lehetett látni rajtuk a különbséget. Amikor jöt
tem, a magyar haptákba vágta magát, mint egy katona, a román úgy meghajolt, 
hogy látni lehetett a gondosan fésült haján a válaszvonalai. Mint igazi felvidéki 
ember, közvetlen voltam a hallgatósággal. Egy német professzor azt mondta 
egyszer, hogy még nem látott olyan professzort, akin ne lehetne észrevenni, 
hogy az...

-  Mi lett azokkal, akik Kolozsváron érték meg az uralomváltást?
-  Nekik menekülniük kellett, például Szilágyi Lorándnak is, ki elveszítette, 

amit évek munkájával összegyűjtött a levéltárból. Nekem nem ilyen sors jutott.
-  Az egykori tanítványok később is fölkeresték a professzor urat?
-  Igen. Köztük nem tettem különbséget, hogy ki milyen származású, csak azt 

néztem, hogy mennyire értelmes, érdemes-e vele foglalkozni. Elláttam őket 
könyvekkel, és ezek a tanítványok mindig felkerestek, hozzám jártak... Volt 
olyan, például Niederhauser Emil, akit elvittem koncertre. Tán épp ez a közvet
lenség volt a vesztem, mert félreérthették, hogy befolyásolom az ifjúságot...

- Ez mikor okozott kellemetlenséget?
-  Hát, mondjuk taníthattam volna 70 éves koromig. Lederer Emma még en

nél tovább is. Ezzel szemben, amikot betöltöttem a 60-at, elmagyarázták, hogy... 
Én sajnáltam, hogy menesztettek, bár a tanítás sok időt vett el, az kétségtelen.

-  A  professzor úr műveinek bibliográfiájában a 40-es évek második felétől az 
ötvenes évek első feléig csak fordítások szerepelnek- Hogyan vészelte át ezt az 
időszakot?

-  Az akkori feleségem egy dán festő lánya. Úgy tudom, még él, arra kért a 
háború idején, hogy Dániába mehessen a gyerekekkel. Még megkapta a néme
tektől az átutazási lehetőséget és szerencsésen meg is érkezett velük. Mi nem 
akartunk elválni, úgy volt, hogy a különélés csak rövid ideig tart. Azután csak Öt 
év múlva találkoztunk, el is váltunk. A két fiú, akivel kiment, alig tud magyarul.

Én viszont itt maradtam, itt vészeltem át az ostromot a Lógodi utcában egyik 
barátomnál. Karácsonykor egy rokont látogattam meg a Gellérthegyen, délután 
négy órakor villamossal mentem haza. Ott, ahol elválik egymástól a két villa
mosútvonal, aknazápor fogadott. Az orosz csapatok ekkor jöttek be, elzárták a 
János kórháznál az utat, itt front keletkezett. A villamos azonnal visszarohant 
velem együtt. Amikor újra haza tudtam menni, emlékszem még ünnepi öltözék
ben voltam, a lakás már tele volt orosz katonával. Az egyik éppen a koffert
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nyitogatta. Mondtam, hohó, az az enyém... A  lakás nem volt üres, egy zsidó há
zaspár menekült hozzám, én viszont elkerültem az Alagút mellé, a Lógodi utcá
ba. A  legrosszabb helyre. Az ostrom idején reggel 8-kor jött a repülőgép és gép- 
fegyverezett. Ilyenkor éppen borotválkoztam, vissza kellett húzódnom, nehogy 
engem találjanak el. De volt például egy ló az udvarban, azt legépfegyverezték 
úgy, hogy a lónak csak a körvonalai maradtak meg a falon.

Az ostrom után jelentkeztem az egyetemen és tanítottam, mihelyst megindult 
a munka. Előadásaimban a kötelező elmélet helyett csak a tényeket közöltem. 
Ennek nem éreztem semmi hátrányát. Szerintem ugyanis maga a téma, a forrás
anyag határozza meg, hogy mit lehet a korról elmondani. Kétségtelen, hogy a 
hazai és a nemzetközi irodalomtól kap a kutató új nézőpontokat. Ezért az iro
dáimat olvasni kell... De az alap legyen a forrós a forráskritika alapján, függetle
nül a napi politikától. Különben a szakirodalomból csak azt vettem alapul, ami 
segített. Nem ilyen, vagy olyan beállítottságból néztem a témát...

-  A professzor úr jelenleg is az Akadémia tagja?
-  Említettem, hogy előbb voltam akadémikus, mint kinevezett professzor. 

Amikor Szentgyörgyi került az Akadémia elnökségébe, átalakították a jelölő
rendszert. Elvesztettem a levelező tagságomat, helyette tanácstag lettem, aminek 
nem volt semmi jelentősége. A  Magyar Hírlapban volt egy cikk, talán látták, 
amely felsorolja azokat, akik élnek ebből a régi akadémikusi gárdából, mert töb
ben elvesztették az akadémiai tagságukat. Négyen vagyunk: Kumorovitz Bemát, 
Wellmann Imre, én és Máiyusz Elemér. (Időközben meghalt. -  a szerk.). Má- 
lyusz Elemér, hogy pletykáljunk egy kicsit, nagy ellentétben volt Szekfűvel. Szek- 
fü balra tolódott, ő meg inkább jobbra, még abban az időben, amikor volt ilyen
re lehetőség. Neki voltak ilyen megnyilatkozásai írásban, amik miatt aztán baja 
támadt. De én politikával nem foglalkoztam, nem is értek hozzá, túlságosan naiv 
vagyok e téren.

-  Fölmerült itt Máiyusz Elemér neve. Kit tudna még említeni, professzor úr, 
akivel egy nemzedékbe tartozik, együtt indult és dolgozott?

Deér József volt az egyik, aki aztán Svájcban tanárkodott tovább az egyete
men. Az apja gyógyszerész volt. Mi ösztöndíjjal Bécsbe is együtt kerültünk ki. A 
másik az Iványi-Grünwald Béla, a festőnek a fia, aki aztán Angliába ment, te
hetséges volt, de nagyon keveset publikált. Az apja úgy nézett ki, mint egy angol 
lord. Ez volt a triász, jó barátok voltunk. Az egyetemen Mályuszt még hallgat
tam, mert ő akkor magántanár volt. A városi polgárság kialakulásáról beszélt. A 
hallgatóság abban az Idóben nemcsak a professzor szavaira figyelt, hanem arra 
is, hogy hogyan öltözködött. Az óráját nagyon sokan vették föl, kitűnő előadó 
volt. Én nagyon sajnálom, hogy aztán a helytörténeti kutatások problémája miatt 
megharagudott rám.

-  A professzor úr említette, hogy szándékozott Párizsba menni. Ez aztán 
megvalósult?
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Kétszer hosszabb ideig voltam Párizsban ösztöndíjjal. Rómában volt a ma
gyar államnak egy történeti intézete, egy nagyon szép palotában. Ott is voltam 
ösztöndíjas.

-  A  30-as években megfigyelhetők modem történeti irányzatok, ha Párizsról 
van szó, akkor az Annales említése a legkézenfekvőbb. Professzor úr mennyit 
érzékelt ebből?

-  Azt lehet mondani, hogy tanulni inkább a németektől tanultam. Például 
Rómában sokat dolgoztam a Művészettörténeti Intézetben. Minden kötöttség 
nélkül le lehetett venni a polcról a könyveket. Pedig azt sem tudták, ld vagyok. 
Párizsban is... Sajnos, nem volt időm ahhoz, hogy személyes kapcsolatokat te
remtsek. Az a baja a tudományos kutatásnak, hogy amikor bizonyos összefüggé
sek kezdenek világossá válni, akkor úgy gondolja az ember, hogy már kész a 
munka. De ha tovább dolgozik és hozzáolvas, akkor módosul minden. Kezdet
ben az ember bizonyos dolgokat gyűjt össze, amit később nem tud fölhasználni, 
mert más dolgok kezdik érdekelni. Minden témának végtelen fejlődési lehetősé
ge van, és fönnáll a veszély, hogy az ember elvész a keresésben.

-  A professzor úr kiket vallana mestereinek a magyar elődök közül?
-  Domanovszky fontos volt. A történetírásra ő vett rá. És annyiban igazat 

adok neki, hogy -  amint később rájöttem -  engem nem a kész, hanem a válto
zó világ érdekel. Ez pedig egy kifejezetten történeti látásmód. Ezt a látásmódot 
magammal hoztam, de nyilván aki történész lese, ezt idővel megtanulhatja, hogy 
hozzáidomuljon az anyaghoz, amivel foglalkozik.

-  Tehát akkor ez a módszer, amely az egyes korszakokat megérteni akaija, 
nem csupán egyetlen irányzathoz, a szellemtörténethez kapcsolódik?

-  Engem kineveztek szellemtörténésznek, pedig nem csak az voltam. Úgy kell 
felfogni a szellemtörténet lényegét, hogy nézőpont, irányzat, amely azt keresi 
mindenben, hogy milyen elvi, ideológiai hatások érvényesülnek itt vagy ott. Ha 
nem érvényesültek, azt is megállapítja... Mindez függ a témától, mert vannak 
olyan témák, amelyek eleve korlátozzák ennek az irányzatnak az érvényesülését. 
A gazdaságtörténetben éppúgy keresheti az ember a szellem érvényesülését: mi
lyen elvek szerint gazdálkodtak az emberek? De ha azt nézi a kutató, hogy mi
lyen anyagokat használtak fel, milyen eredményeket értek el, akkor az már gaz
daságtörténet. Ez módszer kérdése. A probléma határozza meg, hogy az ember 
milyen módszert használ. Nagyon fontosnak tartom, hogy a források döntik el, 
mi használható, mi nem...

-  A professzor úr az utóbbi időben a Koronával foglalkozik...
-  A Korona-kérdés elcsábított. Még mielőtt láthattam volna. Tudniillik Deér 

József barátom írt egy vastag, német nyelvű könyvet a Szent Koronáról, nekem 
el is küldte. Sok minden nem tetszett benne, felbőszültem. Mindig rossz, ha az 
embert az érzelmei kezdik vezetni. Pedig mi jó barátok voltunk, megmondtuk 
egymásnak a véleményünket, anélkül, hogy ez bántotta volna a barátságot. így 
magam is kezdtem foglalkozni a Koronával. Vagy hét alkalommal tudtam kézbe 
venni. Visszatértem tehát a művészettörténethez, ahonnan elszakadtam. Nem
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tudtam, hogy milyen rettenetes nehéz munka vár rám. Meghívtak annak idején 
külföldi szakértőket, Angliából, Franciaországból, stb., ezek megnézték a Koro
nát, és a hallgatással el is távoztak. Kiábrándító volt. Most már értem, miért 
tették ezt. A  Korona történeti produktum, nem egy kéz munkája. Emellett a fő 
baj az, hogy olyan, amely alig található meg másutt. Nincs amivel össze lehetne 
hasonlítani,

Magyarországon kialakult egy „király nélküli” királyság. Nem a király volt a 
képviselője -  személyében -  a hatalomnak, hanem a Korona. Tudtommal sehol 
a világon nem lettek a koronázási ékszerekből olyan közjogi követelmények, 
mint nálunk. A királynak a hatalmat a beöltözés adta, Szent István öltözékét 
kellett fölöltenie. Maga a koronázás eredetileg nem volt olyan jelentős. Koráb
ban -  a germánoknál és a magyaroknál is -  eredetileg a trónszékre való ülte
tés határozta meg a közhatalmat. Ez a szék egyébként nem akármilyen volt, ha
nem baldachinos, ahogy a bizánci ábrázolásokon látni. Igazolja ezt I. Béla halála 
is, akire rászakadt a trónszék...

De végül is nálunk a személytelenített közhatalomnak a Korona lett a birto
kosa. Tudjuk azt, hogy máshoL, külföldön nem csináltak abból gondot, ha a ko
ronázási ékszerekkel nem lehetett az uralkodót a hatalom átvételekor felruházni. 
Nálunk azonban nem tartották igazinak, ha a királyt más koronával koronázták 
meg...

-  A Korona körüli újabb vitának külön érdekessége, hogy megjelentek olyan 
vélemények is, amelyek ötvösöktől, mérnököktől származnak. Ez jó vagy rossz?

-  Főleg rossz. Az ötvösök általában tudományosan nem képzettek. Lehet 
hogy kitűnő ötvösök... Nekem volt egy barátom, aki mint ötvös működött, őt 
kerestem föl, ha valami problémám adódott. Ó annyira jártas volt, hogy tudta, a 
X. vagy a XII. században hogyan dolgoztak.

Sajnos, nem tudok a Koronával együtt aludni. Pedig mindig utána kellene 
nézni valaminek, mert múlik apróságokon is. 10-15 évig a saját pénzemen foly
tattam a kutatást. Sokat kellett utazni...

Megtörtént, hogy két napig kellett várakoznom egy francia városban, mert a 
kincstáros elutazott. Aztán reggel kilencre kellett a templomba mennem. Hozzá
léptem és elmondtam, hogy mit szeretnék látni. Akkor bevezetett egy helyiség
be, kitette a tárgyakat. Azt mondta: nekem most el kell mennem, bezárom ma
gát és egy órakor újra jövök, akkor kiengedem. Ha valami szüksége lenne, van 
az udvaron egy XII. századi WC... Hát így is történt. Éppen elkészültem a kuta
tással.

Máshol meg orgonistának néztek. Gratuláltak, milyen kitűnően orgonátok.
Egyszer Spanyolországba, Barcelonától északra mentem. Zárva volt a székes- 

egyház. Hol a kulcs? Hát elvitte valaki. Mikor jön vissza? Négy órakor. Meg 
kellett várni. Láttam, hogy jön egy apró emberke, nagy kulccsal. Utána iramod
tam és mondtam, szeretném látni a trezort. De aztán jött éppen egy kertész 
akivel ő elkezdett beszélgetni. Mondtam neki: nincs időm várni őrá, mert nekem 
elmegy a vonatom... El is ment. De ő csak legyintett, hagyjam őt beszélni. És
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folytatta tovább a beszélgetést a kertésszel. A végén azután odafordult: miről is 
lenne szó? Éppen csak egy pillantást tudtam vetni a tárgyakra, s már rohantam 
is az állomásra.

De azért összeszedtem egy nagy anyagot, most az a baj, hogy föl kellene dol
gozni...

-  Még egyetlen témát szeretnénk érinteni, a nagy egyetemes történeti össze
foglalást...

-  A Magyar Szemle Társaságot iparmágnások pénzelték -  azért tudták ilyen 
gyönyörűen megjelentetni a könyveket. Ebből a körből valószínűleg Balogh Jó
zsefnek lehetett az ötlete ez a kötet. Nagyon művelt ember volt ez a Balogh, írt 
is valamit, de hát ő gazdasági dolgokkal foglalkozott. Engem azután fölkértek. 
Akkor még fiatal voltam, kezdő. Nagy feladat volt számomra, mert rengeteget 
kellett dolgozni. Szidtak is... Mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy bizonyos dolgo
kat lefektessek. Az első kiadás csonkán jelent meg, a másodikban próbáltam ki- 
pótólni, ami elmaradt... Különben semmiféle elvi iránymutatót nem adtak. A 
szerzők legkülönbözőbb iskolákhoz tartoztak. Ott volt Hajnal kötete, amit most 
újra megjelentettek. Én az ő irányzatát „irodalminak” találtam. Szóval nem igazi 
történettudományt láttam benne. De ennek ellenére jól megvoltunk- A szerkesz
tők egyike Hóman Bálint, csak azt mondta nekem, hogy ő nagyon fontosnak 
tartja a nomád keleti népekkel való kapcsolat hangsúlyozását. De én nem törőd
tem ezzel, a végén éppen ez maradt ki.

Mivel leadtam a kötet elejét, ami megvolt, mondták egy idő után, hogy többet 
nem várnak rám, és a kötet megjelent csonkán.

Amikor én már történészeknek nem adhattam elő, előadásokat a művészettör
ténészeknek tartottam, amit megengedtek. Jónás Hona akkor tett egy ajánlatot, 
hogy az előadásaimat jelentessem meg egyetemi jegyzetként. Én akkor vissza
koztam, mondván hogy ezek csak előadások... Pedig Domanovszky azt csinálta, 
hogy amikor annak idején kinevezték egyetemi tanárnak, négy éven át megcsi
nálta az előadásait, és utána csak ezeket ismételte. Én azonban mindig arra tö
rekedtem, hogy az új kutatás anyagát beledolgozzam az előadásokba. Ma már 
másként írnám meg a középkori egyetemes történetet, régen túlhaladtam ezen a 
köteten. Igaza volt Jónás Ilonának: kár volt akkor nem megjelentetni az előadá
sokat. De én visszakoztam, hogy sok időbe kerülne. Mert én mindig időhiány
ban szenvedek.

Köszönjük a beszélgetést.
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