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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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