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"EIN MANN - EIN WORT"
(Elhunyt Szakály Ferenc)

Az 1999. július 7..ffi szívrohamban elhunyt Sza
kály Ferenc,a Magyar Tudományos Akadémia le
velező tagja. Az MfA Történettudományi Intézete
Kora Újkoriosztályánakvezetője egyike volt azok
nak. akik akkor is felhívlák a figyelmet az egyház
történet kutalásának fontosságára, amikor az még
szinte tabu témának vagy legfeljebba művelődés

történet eltűrendő segédtudományának számított
A következő években bibliográfiát összeál

lít ő egyetemisták, akik a Szakály Ferenc által
írt és szerkesztett munkák fiókokat megtöltő

katalóguscéduláival szembesülnek, nehezen
fogják elhinni: ez a rendkívül termékeny tör
ténész mindössze 56 évet élt.

Szakály Ferenc 1942. október 28-án született
Zalaegerszegen, de fiatalkorát Szekszárdon töl
tötte: ehhez a vidékhez mindig vonzódott, vö
rösboráról legendákat mesélt a barátainak és a
múlljáról szívesen írt. Utolsó könyve, amelyet
nem sokkal halála előtt még kezében tarthatott,
Tolna megye középkori okleveleinek forráskia
dása volt Ami a középkori Tolna vármegye okleoe
leiből megmaradt címmel.

Szakály Ferenc a budapesti egyetemen
végzett történelem-levéltár szakon, igen so
kat tanult azonban a Pest Megyei Levéltárban
segédlevéltárosként dolgozva is, mert itt is
merte meg a börtönből ekkor szabadult Ko
sáry Domokost. Szakály Ferencet ettől kezd
ve egész életére meghatározó baráti viszony
fűzte Kosáry Domokoshoz, úgy lett a tanítvá
nya, hogy a hallgatója sohasem lehetett.

A Magyar Nemzeti Múzeumban töltött tíz év
után 1977-től haláláig az MTA Törté
nettudományi Intézetében dolgozott, ahol 1985
ben (nem kisebb történész, mint Benda Kálmán
utódaként) a Kora Újkori osztályvezetőe lett.

1976-ban a török hódoltság magyar adóztatá
sárói szóló értekezésével a történettudomány
kandidátusa, 1m-ben a hódoltság közigazgatá-

sárói írt munkájával a történettudomány dok
tora ómet nyerte el. A hódolt vármegyék né
pét a magyar forrásokon keresztül vizsgálta,
talán ezért is tudott olyan sokszor meglepően

újat, izgalrnasat felfedezni, akár a török várak
ámyékában bíráskodó ,,száműzött" várme
gyékről, akár a pasák alattvalóitól állami, föl
desúri, egyházi adót szorgosan behajtó ke
resztény katonákról volt szó. A Magyar Tu
dományos Akadémia Szakály Ferencet alig
54 éves korában választotta levelező tagjává
- egy történész akadémikus számára ez
meglepően fiatal életkornak számít,

Szakály Ferenc az egyháztörténetnek is
avatott művelője, a Vigilia 1999. májusi szá
ma közölte áttekintését a 16. századi katolí
kus egyházról. Különösen szívesen írt a hó
doltsági egyháztörténetről,egy tavaly megje
lent tanulmányában az alföldi keresztények
és a török hatóságuk viszonyát hatalmas for
rásanyag alapján vizsgálva óvott a leegysze
r űs ít ésektől, elhamarkodott ítéletektől: nem
az iszlám vallásjoga, nem az isztambuli dön
tések, hanem mindenhol a helyi török ható
ságok határoztak arról, hogy mekkora teret
engednek a katolikus közösségeknek.

Szakály Ferenc legkedvesebb városa Róma
volt, amelyet kevesen ismertek olyan jól, mint
éppen ő. Nehéz, nagyon nehéz elhinni, hogy
vállas alakjával sohasem találkozunk már
sem a levéltárban, sem kedvenc római temp
loma, a San Prassede előtt...

TÓTH ISTVAN GYÖRGY

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT
Árpád-házi Szent Margit legrégibb le
gendája és szentté avatási pere.

Boldog Margit (1242-1270) legendája eddig is
hozzáférhető volt magyar nyelven,1 e kötet
legendaváltozata azonban már mai magyar

1 Lsd. Volf György, Szent Margit élete, Bp., 1881. Nyelvemléktár VIII., Érszegi Géza (szerk), Arpád
kori legendák és intelmek, Bp, 1983. Szépirodalmi. 110-179., P. Balázs János (Bev.), Szent Margitélete
1510. 1990. Bp., (Régi magyar kódexek 10.)
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átiratú és kiegészül a királylány szentté ava
tási peranyagával.

Már egy évvel Margit halála után megkez
dődtek a királylány szentté avatása érdeké
ben tett intézkedések. V. István 1271-ben be
nyújtott kérésére 1272-ben X. Gergely pápa
rendeletére Fülöp esztergomi érsek, majd ha
lála után Ladomér váradi püspök, Fülöp váci
püspök és a zirci apát vezetésével folytatnak
vizsgálatot Margit csodatevő hatalmáról. En
nek eredménye harmincöt csodatörténet,
mellyel a legenda szövege egészül ki. Máso
dik lépésként V. Ince pápa két olasz pápai le
gátust küld a processzus folytatására Umber
to Bianchi és De la Corre személyében. Ezen
vizsgálat eredménye az a száztíz tanúvallomás,
melyek magyar változatban ebben a kötetben ol
vashatók első ízben Minden egyes vallomástétel
meghatározott forgatókönyv alapján zajlik. A bi
zottság bevezetésként a szűz szentségére vonat
kozóan az esküt tett megszó1alóáltalános vélemé
nye felől érdeklődik. A következőkben ráterelődik

a szó egy személyesen átélt, a királylány életében
tett földöntúli jótétemény vagy annak sírjánál
megtapasztalt csoda elmondására. Sok esetben
elegendő volt egyszerűen a halott lelkének segít
ségül hívása által válni a mirákulum részesévé. A
kihallgatás soros kérdései az események idejére, a
szereplők korára, társadalmi helyzetére vonat
koznak a hitelesség minél nagyobb biztosítása ér
dekében A zárókérdés a tanúságtevő előzetes be
folyásoltsága felől érdeklődik.

A 110 vallomás történetei kiegészítik, erősítik
mind egymást, mind pedig a legenda első "vita"-,
és második, csodafelsorolási részét A Margit-le
genda a karionizációs peranyag révén válik ún.
"teljes" legendává, mely végső célját, a királylány
szentté avatását csak 1943-banéri el. (Balassi, 1999.)

NAGY MARIA

TÜSKÉS TIBOR:
EGY KÖLTÉSZET HORIZONTJA

Ebben az évben lett volna hetvenéves Fodor
András. Rá emlékezve adta ki kötetben tanul
mányait Tüskés Tibor, aki iroda
lomszervezőként és -történészként a költő

nemzedéktársa, állandó kritikusa, művé-
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szetének és törekvéseinek értője és avatott
méltatója. Ez az eredője annak a vonzó sze
mélyességnek, amely szinte mindegyik tanul
mányát átlelkesíti. Manapság ennek a megkö
zelítésnek nincs túl nagy becsülete, pedig
olyan előzményekre tekinthet vissza, mint
Kosztolányi olykor bravúrus kritikái, vagy il
lés Endre "krétarajzai".

Fodor András halála igazi veszteség volt.
Művelt, mindig nyitott, minden érték befoga
dására kész személyiség volt, igazi "poeta
doctus", élményeit nagyon tudatosan dolgoz
ta föl, alakította verssé, prózává, Iroda
lomszervezői, felfedező, nevelő tehetségéről

sokat írtak, s bizonyára sokat is fognak írni.
Mindez együtt jelenséggé avatta, akire fel le
hetett nézni, és jelenlétével biztonságot adott,
tartást sugallt. Tüskés Tibor pontosan mutat
rá lírájának egyik legfontosabb jellemzőjére,a
dialogicitásra. Versei élményből születtek, de
mindig megszólította olvasóit, választ, olykor
állásfoglalást várva. A párbeszéd termé
szetesen nem hétköznapi szinten bontakozott
ki, a költő magasabb régiókba emelte partne
reit, s e tevékenységét missziónak tekintette,
akárcsak egyik költeményének hőse, Babits
Mihály: "Mert a másokhoz szülés parancsát,
/ a misszió megváltó igazát, / a testi kín gya
lázó / hatalma sem dúlhatja szét."

Akik felületesen kapcsolódtak hozzá, nem
ismerhették azokat az indító élményeit, ame
lyek Tüskés Tibor versmagyarázatait igazán hi
telessé teszik. A felszín mögött ugyanis egy ér
zékeny, sebzékeny személyiség rejtőzött (ebben
is Babitsra hasonlít), aki olykor fogcsikorgatva,
léghiánnyal küszködve teljesítette küldetését.
Az öregedő illyés Gyula harcos, keserű hangja
visszhangzik ezekben a költeményeiben: "Ma
radtak még akik helyett / felelnem kell a sors
nak. / Jelentem hát: a választás, / a mozgó tér
folyvást szűkül. / Szapora távozók után a ma
radók / lépése egyre nehezebb..." (Kőnyomat).

Egyik önjellemző versében arról írt, hogy
leveleit akarta föladni a postán. Halomnyi
borítékot szorongatott. A kézbesítő könyvé
vel előtte álló lány részvéttel szólt oda: Maga
is közület? "Igen, valahogy úgy." - válaszol
ta a költő. Sajnos a mai magyar irodalomban
mind kevesebb a "közület" . Szerencse, hogy


