
ELŐSZÓ

Néhány szó magyarázatot kell fűznünk ahhoz a körülményhez, hogy 
az Évkönyv IV. kötetét Hóman Bálintnak ajánljuk, Hóman tudományos 
munkáinak címeit e kötetben Kozocsa Sándor a lehető bibliographiai tel
jességgel sorolja fel. Ez adathalmazba életet lehelnünk egy tanulmány ál
tal csábító feladat volna. Kitűnnék abból, hogy milyen jelentékeny ered
ményeket köszönhet a magyar történettudomány Hóman kutatásainak a 
pénztörténetnek, a forráskritikának, a történetírás fejlődésének és me- 
thodológiájának terén. Előttünk állana akkor a történetíró, aki Gombos F. 
Albinnak találó szavaival élve „meglátja azt, amit előtte sokan néztek, 
de nem láttak meg.“ Megismerkednénk azzal a történetíróval, aki egy
aránt kiváló a primitív társadalom és a későbbi bonyodalmas életű, ár
nyalatokban gazdag korszakok rajzában. De csak a Magyar Történet 
most megjelent harmadik kötetére hivatkozunk, melyet Gombos nagy- 
jutalmi jelentésében még nem vehetett figyelembe. Nagy Lajos korától Má
tyás trónraléptéig terjed e kötetben az a rész, melyet Hóman írt. Külö
nösen kitűnő abban a társadalom változásainak rajza. E rajz által a kor- 
történeti eseményekre oly világosság derül, aminőben azokat eddig nem 
láttuk. A legkisebb részletekig ható gondos kutatás nélkül a társadalmi 
tényezők ilyen kimerítő ábrázolása nem volna lehetséges. A kutatói gon
dosságnak köszönhetjük azokat a térképeket és genealógiai táblákat és más
nemű mellékleteket, amelyek szinte villamos fényt árasztanak a magyar 
középkor végső századainak nem könnyen kibogozható rejtelmeire.

A kutató szenvedélyével egyesül Hómanban az a pszichológiai fan
tázia, mely a saját belső és külső tapasztalatai körén kívül eső, szinte 
idegenszerű állapotokba is behat s azokat meg bírja értetni velünk. Oly 
jellemrajzok, mint aminő Nagy Lajosé, Zsigmondé, de különösen Laczkfi 
Istváné, történetírásunk ékességei közé tartoznak.

S mégis, amikor e kötetet Hómannak ajánljuk, nem csupán a tu
dóst és írót akartuk megtisztelni, vagyis jobban mondva legelőször is
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nem ezekre a jelességeire gondoltunk. írói és tudós pályája ugyanis még 
nincs befejezve. Lesz még idő az e pályán szerzett és szerzendő babé
rok ünneplésére.

De úgy tudjuk, hogy Hóman tanári pályája már be van fejezve. Volt 
tanítványai köréből hangzott fel a kívánság, hogy ajánljuk e kötelet an
nak, akinek ők szellemi javakért hálára vannak kötelezve. Ezt a kíván
ságot szívesen teljesítettük, mivel e tanítványok mindannyian agrófKle- 
belsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézeti tagjai közé tartoztak, vagy 
tartoznak.

Ezért e kötet munkatársai kizáróan Hóman volt tanítványaiból tel
nek ki. Mesterüknek meg akarják mulatni, hogy az elhintett mag termé
keny földbe hullott.

E sorok írója pedig boldognak érzi magát, hogy élete estéjén a te
hetségben és igyekezetben kiváló tanítványok egész sorának munkáit mu
tathatja be annak a férfiúnak, akinek fejlődését gyermekkora óta figye
lemmel kísérte és talán szerencsés is volt némi tekintetben hatni szellemi 
irányának kialakulására.

Az élénk szemű, a tudományok iránt mohón érdeklődő gyermek
ből Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere lett, nem pártpo
litikai taktika, hanem tudományos érdemek által segítve. Vegye jónéven 
hajdani tanítója kezéből ezt a kötetet, mely az ő befejezett tanári pályá
jának emléket állít, és nem kimondottan, de súlyával önkénytelen is arra 
figyelmezteti a minisztert, hogy az egyetemi tanítás sikere a gróf Klebels- 
berg nevéről nevezett kutatóintézet gondos fejlesztése által nem csekély 
mértékben gyarapítható.

Bécs 1934. június 6.
Szerkesztő.
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