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IN MEMÓRIÁM...

Elhunyt dr. Páldi János
(1923-2001)

A Szolnok TV jóvoltából még láttuk a kép-
ernyőn, s hallottuk bölcs gondolatait a nevelésről.
Megtört testéből töretlen szellem meggyőző ereje
sugárzott, amikor a gyermekszeretet elsődleges-
ségéről beszélt a pedagógiában. S most jött a
szívszorító hír: december 30-án örökre távozott
körünkből. Tudtuk sokan, nagyon beteg már,
hiszen éppen egy esztendeje vívta reménykedve,
"muszáj Herkulesként" reménytelen harcát a
gyilkos kórral. (Gyakran emlegette Adynak ezt a
sorát — mintegy magát biztatva —: "Meg kell
maradnom Herkulesnek.")

Életútja a Mezőtúr környéki tanyasi iskolától
a miskolci egyetem katedrájáig vezetett. E nagy-
ívű pálya közbülső állomásai is a pedagógiához
kötődtek. Tanár a régi Sípos-téri, majd Újvárosi
Általános Iskolában, az utóbbi igazgatóhelyettesi
állásából emelték ki a város tanulmányi felügye-
lőjének, majd Szolnok megye középiskolai
előadójának. Innen tért vissza a tanításhoz,
amikor a Varga Katalin Gimnázium tanára, majd
igazgatója lett. A fakultatív oktatás bevezetésének
egyik úttörőjeként szeretett iskoláját az ország
legmegbecsültebb oktatási intézményei közé
emelte. Tanítványait a szó igazi értelmében
értelmiségi létre nevelte. Iskolája mindig nyírva
állott korának legismertebb költői, írói, tudósai

számára, miközben ránevelte tanulóit a könyvtár,
a múzeum, a levéltár kincseinek tudatos hasz-
nálatára.

Mindemellett állandó önképzés, tanulás
töltötte ki munkából fennmaradó óráit, egészen a
bölcsészdoktori majd kandidátusi cím meg-
szerzéséig. Nyugdíjba vonulása után közéletisége
még inkább kiteljesedett. A Magyar Pedagógiai
Társaság, a helyi Finnugor Baráti Kör, a Verseghy
Kör egyik legtevékenyebb tagját, tisztségviselőjét
gyászolja. Cikkeit, tanulmányait pedig újságok,
folyóiratok — köztük a Jászkunság is —
hasábjairól kell összegyűjtenie a majdani bibliog-
ráfusának.

Még megadatott neki, hogy dédelgetett ter-
vét megvalósíthassa. Amikor a fájdalom szorítása
engedett, tárgyalt, levelezett, telefonált hogy a
sokszerzős "Finnugor Világörökség" című és ezt
is az ifjúságnak szánt müvet megszerkeszthesse.

A Szolnoki Téka sorozatban megjelent
könyv — egyéb írásai mellett — múlhatatlanul
megőrzi majd dr. Páldi Jánosnak, a barátnak
hűséges, embernek nagylelkű, tudósnak és peda-
gógusnak egyaránt kiváló személyiségnek szí-
vünk mélyén holtig hordott emlékét.

Sokan ismerték őt e városban és szerte az
országban. A kik pedig ismerték, tudom, szerették
is. Ez a megőrző szeretet kísérje a síron túl is
feledhetetlen barátunkat.

Szurmay Ernő

A középkor krónikása
Megemlékezés Engel Pál történész

életművéről

2001. augusztus 21-én elhunyt Engel Pál
történész, a második világháború utáni magyar
medievisztika európai rangú képviselője. A
Magyar Tudományos Akadémia 1995-ben leve-
lező, ez év májusában rendes tagjává választotta,
de a tavaszi ünnepi ülésen betegsége miatt már
nem tudta felolvasni székfoglaló előadását.
Páratlan tudományos pályáját lehetetlen néhány
oldalon bemulatni, így az alábbi tisztelgő,
emlékező írás csak az életmű legjelentősebb mun-
káinak megvilágítására vállalkozik.

Budai polgárcsaládban látta meg a napvi-
lágot 1938-ban. Már gyermekkorában érdeklődött
a középkori nemesség iránt, saját bevallása szerint
számtalan uralkodó családfáját tudta könyv
nélkül. Nem meglepő, hogy a gimnázium elvég-
zése után az ELTE történelem—könyvtár szakán
folytatta tanulmányait. Az 1956-os forradalom
idején elsőéves egyetemista volt, de a fővárosi
események nem ragadták magukkal, sokkal
inkább Sarkady János személyisége, előadásai
tettek rá mély benyomást. Olyannyira, hogy ha a
fiatal, neves ókorkutatót nem távolították volna el
budapesti katedrájáról, később talán Engel az
ókortudománnyal foglalkozott volna. Az egyetem
elvégzése után két évtizedig könyvtárakban
dolgozott, először tudományos munkatársként,
később igazgatóként. Szabadidejében először a
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bizánci nemesség kialakulását, az államhoz való
viszonyát tanulmányozta, majd a hatvanas-het-
venes évek fordulóján a magyar középkor kuta-
tásába fogott. A 15. század politikai berendez-
kedésének megértéséhez a világi nagybirtokokat
vette górcső alá. A kutatás közben egy 1437-ből
való, a királyi várak megoszlását bemutató
feljegyzésre bukkant. Az aprólékos vizsgálatok
megmutatták, hogy a királyi birtokstruktúra
változása a korszak hatalompolitikai szerkezetét
jól megvilágítja. Királyi hatalom és arisztokrácia
viszonya a Zsigmond-korban című könyvében
gazdag forrásanyagra támaszkodva bemutatta,
hogy az Anjouktól örökölt mintegy száz királyi
vár több mint felét Zsigmond eladományozta az őt
hatalomra juttató bárói liga tagjainak, de arra
felhívta a figyelmet, hogy az uralkodó már
1392-ben véget vetett a királyi birtokállomány
osztogatásának. Ezután a takarékosság jegyében
végeláthatatlan zálogosításba kezdett: a zálogbir-
tokosoktól kényszerráfizetéssel, továbbzálogo-
sítással jelentős összegekhez jutott, miközben a
várakat bármikor visszaválthatta. Ezt nem nézték
jó szemmel a királycsináló liga tagjai, s azt sem,
amikor a király gyakran idegeneket, közneme-
seket helyezett kulcspozíciókba jelentős birtok-
adományokkal, akik báróvá emelkedésükért és
vagyoni gyarapodásukért cserébe a király tánto-
ríthatatlan hívei lettek. A politikai páternosz-
terben lesüllyedő, lázadó bárói ligát a fenti okok
indították 1403-ban az uralkodó eltávolítására,
Nápolyi László megkoronázására. Engel megerő-
sítette Mályusz Elemér 60-as években vallott
elgondolását: a bárói felkelés után az állam-
hatalom mindvégig a király kezében összpon-
tosult. A Királyi hatalom utolsó fejezetében a
szerző nem rejtette véka alá, hogy a királyság
politikai berendezkedésének stabilitása Zsigmond
személyéhez kötődött, halála után az összeomlás
törvényszerű volt. A korszak megkerülhetetlen
szakértőjévé avatta a 343 várról részletes leírást
adó, 1977-ben négyszáz példányban megjelent
kötet. Nem titok, hogy a háttérben több személy is
segítette az egyre inkább magára találó történészt.
Az egyik Borsa Iván volt, a másik Mályusz
Elemér, akinek a keze alatt formálódott érett
történésszé a Zsigmond-kori okleveles anyag fel-
dolgozása közben. Ekkoriban került szakmai és
igen gyorsan szoros baráti kapcsolatba Szűcs
Jenővel, akinek történetírói koncepciója később a
legnagyobb hatást gyakorolta rá.

Már a Zsigmond-kor vizsgálatakor feltűnt
neki, hogy a királyi várhálózatra épülő, az ország

ellenőrzésében kulcsszerepet játszó politikai
struktúra az Anjouk hagyatéka. 1982-ben Honor,
vár, ispánság című mélyreható tanulmányában
összegezte a "harmadik honalapító" és fia kor-
mányzati rendszerét. Zsigmondhoz hasonlóan
Károly Róbertnek sem volt könnyű kézbe kapa-
rintani a hatalmat, de átgondolt politikai lépé-
seivel kiszámítható kormányzatot teremtett.
Ennek legfontosabb talpköve a honor volt. A
bárók hivatalként, honorként kapták egy-egy
terület igazgatását, a várak birtokainak jöve-
delmét pedig költségeik fedezésére fordíthatták.
A honor nemcsak hivatalt, hanem hivatali birtokot
is jelentett. A kapott birtok nem örökadomány
volt, az uralkodó azt tetszése szerint visszave-
hette, de az odaítéléséhez a királyi tanács jóvá-
hagyása is kellett. Az országnagyok, udvari vagy
országos főméltóságok több megyéből álló honort
is kaphattak. A bárók inkább az udvarban, mint a
honor birtokukon tartózkodtak, ezért helyettese-
iknek nemcsak a megyék joghatósági funkciót,
hanem a királyi várak gazdasági irányítását is el
kellett látniuk. A szerző a pozsonyi és a vasi-
soproni honor rövid prezentálásával azt bizo-
nyította, hogy a két tevékenységi kör személyileg
és szervezetileg is egybeolvadt: valamelyik
várnagy (al)ispánként látta el a megyei ügyek
intézését. A honor több nyugat-európai állam
létező politikai szervezeti formája volt a 9—12.
században, és a szerves fejlődés eredményeként
kinőtt belőle a hűbéri struktúra. Engel árnyaltan
szemléltette, hogy a fáziskéséssel kiépülő honor-
rendszer Magyarországon konzerválódott, de az
Anjouk javára írta, hogy az Árpád-kori alapok
néhány elemének felhasználásával dinamikusan
működő államhatalmi szerkezetet építettek,
amelyre még Luxemburgi Zsigmond is támasz-
kodott. A grandiózus tanulmányt a hétköznapok
mikrotörténeti elemzése tette újszerűvé.

A 1980-as évek elején több történeti krono-
lógia szerkesztésében közreműködött, de a histó-
riát szerető nagyközönség az Olvastam valahol
című rádióműsorban figyelt fel rá, ahol Fügedi
Erik és Benda Kálmán társaságában boncolgatta
az Anjouk és Zsigmond király regnálását. Ismert
történésznek számított már, amikor Szűcs Jenő
hathatós támogatásával 1982-ben az MTA
Történettudományi Intézetének főállású kutató
történésze lett. A Zsigmond-kori Oklevéltár har-
madik kötetének összeállításakor kezébe került
egy éves összeírás az ungi nemességről. A szeren-
csés véletlen azonban számtalan probléma elé
állította, hiszen egységes családi levéltári anyag
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nem állt rendelkezésére, birtok- és családtörténeti
mozaikokból kellett felvázolnia Ung megye
nemességének portréját. Munkájának úttörő jelle-
gét az adta, hogy egy kis térség nemességének
korszerű mikrotörténeti elemzését hazánkban ő
vállalta fel elsőként követve angol kollégáit, hogy
a módszert elsőként alkalmazó Georges Duby
nevét ne is említsem. Engel nem akart Ung ne-
mességének keresztmetszetéből általános tenden-
ciákat megfogalmazni, de körvonalazta, hogy a
15. század derekán köznemességről nem, csupán
köznemesi rétegekről lehet beszélni. Vizsgáló-
dásai meggyőzték, hogy a köznemesség fogalmát
korrigálni kell, mert az Ung megyei nemesség
esetében a főurakkal majdan ütköző csoport nem
azonos azzal a társadalmi réteggel, amelynek
tagjait — főleg kis- és középbirtokosok — köz-
nemeseknek tekintettek. Az árnyalt analízis
összegzését kandidátusi disszertációként nyúj-
totta be 1986-ban, amely három évvel ezelőtt A
nemesi társadalom a középkori Ung megyében
címmel könyv formájában is eljutott az olva-
sókhoz.

Töretlen kutatómunkája a 1980-as években
teljesen beérett. Rengeteg könyvhöz írt előszót,
gyakran jelent meg az Anjou- és a Zsigmond-
korról tudományos vagy népszerűsítő írása, saját
kutatási területétől eltávolodva alapvető politika-
történeti tanulmányokat közölt Hunyadi Jánosról.
1986-ban került a bölcsészhallgatók kezébe a
Kristó Gyulával közösen írt egyetemi jegyzet,
amelyben Engel az 1382 és 1457 közötti idő-
szakról adott logikus okfejtésü, könnyen tanul-
ható áttekintést. Míg az angol historikusok 13.
századi domíniumok iratait tanulmányozhatják,
addig magyar kollégáik — források hiányában —
csak számadástöredékeket találnak a korszak
nagybirtokrendszerének vizsgálatakor. Magyar-
országon az amúgy sem gazdag királyi pénzügy-
igazgatási iratanyag eltűnése miatt minden
szalmaszálba belekapaszkodnak a kutatók. A
1980-as években levéltári kutatás közben Engel-
nek feltűnt egy 1427-ből származó adóregiszter.
Az öt megyére kiterjedő összeírást 1989-ben tette
közzé Kamarahaszna-összeírások 1427-ből című
kötetében. Már a cím is magyarázatra szorul, mert
közismert ugyan, hogy Károly Róbert aranyfo-
rintja miatt a kincstár elesett a pénzbeváltásból
származó jelentős bevételtől, a kamarahasznától,
aminek pótlására bevezették a kapuadót, de csak a
szakavatottak tudják, hogy az Anjou-kortól a
kincstár a kamarahaszna elnevezéssel az új
adóforma által befolyó összegeket jelölte. 1427-ig

egy-egy terület kamarahaszna adóját főleg olasz
és német származásúak bérbe vették a kincstártól,
majd behajtatták a pénzt. Az adóbérletek összegét
keveslő király 1427-ben úgy határozott, hogy az
adóbeszedést királyi biztosokkal végezteti. Zsig-
mond új alapokra kívánta helyezni az adópoli-
tikát, ezért elrendelte a folyó és az előző két
esztendő adójának jegyzékbe foglalását. Az öt
megye fennmaradt adóösszeírásából — minden
pontatlanságuk ellenére — Engel következtetett a
birtokosok falvainak portaszámára, és így eléje
tárult több megye nemesi társadalmának réteg-
ződése, a birtokstruktúra változása. Munkája
tovább színesítette, gazdagította a 15. századi
nemesi társadalom állapotáról alkotott képet, és jó
kiindulási, összehasonlítási alapot szolgáltatott a
későbbi vizsgálatokhoz.

A nyolcvanas évek végén történelmi olvasó-
könyv megírására kérték fel Szűcs Jenőt, Szakály
Ferencet, Kosáry Domokost és Glatz Ferencet. A
Magyarok Európában című sorozat már elneve-
zésével is jelezte, hogy a szerzők a magyar törté-
netet európai összefüggésben kívánják prezen-
tálni. Úttörő feladatra vállalkoztak, hisz hasonló
komparatív szintézis még nem jelent meg Ma-
gyarországon. Szűcs Jenő váratlan halála után
Glatz Ferenc sorozatszerkesztő tudta, hogy az
első kötetet Engel Pálnak kell megírnia, aki a
leginkább tudott azonosulni Szűcs Jenő histo-
riográfiai koncepciójával, történeti fogalom-
rendszerével. A marxista "tízkötetesben" a ma-
gyar középkor 1242. és 1526. közötti időszakát
bemutató munkák nem jelentek meg, így Engel és
Szakály vállára nehezedett a hézagpótlás súlyos
terhe. A marxista ideológia levedlése, valamint a
legújabb kutatási eredmények ismertetése mellett
az is célkitűzés volt, hogy közérthető kötetekkel
találkozzanak az érdeklődők. Mindhárom szem-
pont teljesülésével a sorozat bestsellerré vált.
Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig
című mű szerkezeti vázát nem volt könnyű Engel-
nek eltalálni, de ő mértani pontossággal ágyazta a
hét európaiba a tizenegy magyar vonatkozású
fejezetet, bizonyítva, hogy nemcsak az analízisre,
hanem a szintézisre is képes. Európa szellemi és
anyagi kultúrájának eredőire való rámutatás
roppant szellemes, de egyben praktikus nyitány a
könyv elején. Már a bevezetésben meghúzta a
középkori Európa fogalmi határait, ezzel is
jelezve olvasóinak a szellemi barangolás gigan-
tikus méretét. Szemléletesen tárta elénk az antik
és a barbár világ sajátos egybefonódását, majd az
abból keresztény miliőben kifejlődő feudális
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gazdasági-társadalmi gyökereket, nem tagadva,
hogy aközben az arabok és Bizánc hatalmi erő-
fölénye megkérdőjelezhetetlen volt. Kétséget sem
hagyott afelől, hogy a magyarság Európa politikai
színpadán való megjelenése egy új felvonás
kezdete, amelyben először eleink nem a nekünk
szánt szerepet — gondolok itt a kalandozásokra
—játszották el, de a nyugat-európai átalakulás —
lovagi harcmodor megjelenése, városfalak, várak
építése — véget vetett a zsákmányszerző szín-
játéknak. Engel Pál tömött sorokban prezentálta a
9—11. századi államalapítások időszakát, az
újdonsült országok társadalompolitikai metamor-
fózisának nehézségeit, eredményeit, miközben
rámutatott arra a külső burokra, amit a friss,
keresztény államalakulatok képeztek a Karoling-
utódállamok körül. A hirtelen váltásból kifo-
lyólag a peremvidék társadalmi változásai nem
olyan ütemben zajlottak le, mint a 9. század előtt
megtérített államokban, és ez a lemaradás a
nyugat- és a közép-európai régió között sok év-
századon át megmaradt. A Beilleszkedés megje-
lenéséig a magyar történetírásban tartotta magát
az a nézet, miszerint régiónk a 14—15. században
felzárkózott a társadalmi, politikai krízisben
szenvedő Nyugat-Európa fejlettségi szintjéhez.
Engel nem vonta kétségbe, hogy egy "moderni-
zációs folyamat" lezajlott térségünkben, ám az
szerinte nem volt elég a lépéshátrány leküzdé-
séhez, még akkor sem, ha a nyugati régió — a túl
gyors fejlődés következményeként — válság-
kezeléssel bajlódott. Saját kutatásaiból nemcsak
azt tudta, hogy a hazai megyei és udvari nemesség
közt hatalmas társadalmi, életmódbeli szakadék
tátongott, hanem azt is, hogy a magyar nemes
európai összehasonlításban sem állta meg a
helyét. Egyrészt a vagyoni helyzetre, másrészt a
kulturális szintkülönbségre kell gondolnunk: a
magyar főurak egy része még a 15. század végén
sem ismerete a betűvetést. De elég csak azt a
nyugati krónikást idézni, aki szerint a konstanzi
zsinatra Zsigmond királyt elkísérő magyar
uraságok tanulatlannak, műveletlennek tűntek.
Nem hagyta szó nélkül azt sem, hogy amíg a
nyugati régióban már a 13. század végén lezárult a
néptelen területek betelepítése, addig térségünk-
ben még a 15. században is folyt a nem magyar
lakosság kolonizációja, ami a külterjes fejlődést
jelképezte. A polgárság gazdasági és politikai
súlytalansága is periferikus voltunkat szimbo-
lizálta. Anjou királyaink látták ugyan, hogy
Magyarország városhálózata meg sem közelíti az
itáliait, ezért rengeteg településnek adományoz-

tak városi privilégiumokat, amelyek önmagukban
nem változtattak az elmaradott gazdasági
feltételeken. Sziklaszilárd argumentációi azért
meggyőzőek, mert a korszak társadalomtörténetét
ő ismerte a legalaposabban Magyarországon.
Dicséret illeti jó néhány rosszul használt fogalom,
hamis történeti mítosszal átitatott értelmezés
tisztázásáért. Nem volt közismert, hogy az Arany-
bulla 1351-ben vált a nemesi öntudat szimbó-
lumává, és a rendek csak a Habsburg-ellenes
küzdelmek során hivatkoztak az ellenállási
záradékra. Továbbá az sem volt köztudott, hogy
az ősiség törvényét — királyi háramlásra hivat-
kozva — gyakran "sajátosan" értelmezték az ural-
kodó emberei, hogy kisemmizhessék a nemesi
atyafiságot. Sokakat meglepett, hogy a hazai
familiáris struktúrát nem lehet a hűbériséggel
azonosítani, és az is: a 14—15. században a
familiáris szót cseléd értelemben használták.
Megtehette volna, hogy kerüli, elhallgatja az
őstörténet neuralgikus pontjait, ehelyett szaktudo-
mányos okfejtéssel frappáns magánvéleményé-
nek adott hangot az őshaza, a "kettős honfog-
lalás", a székelység kérdésében.

Az 1990-ben megjelent kötetben tudomá-
nyos alapossággal ismertette a magyarság Euró-
pába érkezését, a nyugati régió államhatalmi szer-
veinek, társadalmi szerkezetének, kulturális-
ideológiai rendszerének átvételét. Cizelláltan
bemutatta, hogy régiónkban Szent Istvánnak
köszönhetően a magyar átalakulás sikerült a
legjobban, és hogy Luxemburgi Zsigmond halá-
lakor Magyarországot Közép-Európa vezető
államaként tartották nyilván a nyugati nagyha-
talmak, ám az összehasonlító metodikának kö-
szönhetően kiderült: a megkésettség miatt az
adaptált társadalmi, politikai modellek nagyon
gyakran deformálódtak. Egy nagyobb terjedelmű
kötetben az orosz és a balkáni térség elemzésével,
összeurópai perspektívába állításával kaphattunk
volna tisztább képet a három, illetve négy
történeti régióra tagolódó Európa fejlődési ten-
denciáiról. Az arányos szerkezetű, hatalmas isme-
retanyagot nyújtó, néha nagyon szellemes, de
összességében kiegyensúlyozott stílusú könyv
méltán szerzett írójának nagy népszerűséget,
széles körű szakmai elismerést.

Három évtizedes vizsgálódásának gyümöl-
cseként is felfogható az a monumentális alkotás,
ami 1996-ban látott napvilágot Magyarország
világi archontológiája 1301—1457. címen. In-
kább csak a historikusok tudják, hogy az archon-
tológia a tisztség- és hivatalviselőkkel foglalkozó
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történeti segédtudomány. Engel két kötetben tárta
a szakma elé, hogy az Anjouk és Zsigmond
korának felelős politikai garnitúrája mikor,
milyen pozíciókat foglalt el. Egyes középkori
intézmények működési mechanizmusának tanul-
mányozásához jó kiinduló alapot nyújthat a sze-
mélyi állomány összetételének ismerete, a felelős
vezetők személycseréiből pedig a kormányzat
irányváltása követhető nyomon. Engelt azonban
nem igazgatás- vagy kormányzattörténeti kuta-
tások vezérelték. Sokkal inkább a kiváló angol
társadalomtörténész, Lawrence Stone módszer-
tani megközelítése hatott rá, aki úgy vélekedett:
az intézmények helyett az abban tevékenykedő
embert kell vizsgálni. A magyar medievista által
is használt prozopográfiai módszerrel nemcsak a
hivatali tisztségviselők adatai kerültek látókörbe,
hanem azok a társadalmi csoportok, rétegek is,
amelyek képviselői képesek voltak a hatalomba
bekerülni. A hét fejezetre tagolódó első kötet
időrendi sorrendben magába foglalta a legfőbb
méltóságviselőket a báróktól és a — királyi ta-
nácsban velük együtt helyet foglaló — főpapoktól
kezdve, az ispánokon és a kancellária személy-
zetén át egészen a várnagyokig, várbirtokosokig.
Korábbi dolgozataiból már régen megtanultuk,
hogy a vár jelentette a középkori uralom territo-
riális alapját, így nem meglepő azok felsorolása,
de a szakmai önzetlenséget, nagyvonalúságot mi
sem tükrözi jobban, hogy az ismertetésbe még a
kastélyokat is bevonta. Az első kötet használ-
hatatlan a névmutatót tartalmazó második nélkül,
melynek előszavában a szerző 5550 személy
megtalálásáért vállalta a felelősséget. Nem lehe-
tetlen, hogy a kötetek összeállításakor a Rozgo-
nyiakkal, a Lackfiakkal, a Cilleiekkel, a Talló-
ciakkal kelt és feküdt. Egy laikus érdeklődő is
nyugodtan kézbe veheti a munkát, hisz a mutató
segítségével az első kötetben végig tudja kísérni
egy személy, egy família politikai karrierjét, de
igazából az Archontológia az egyetemi hallgatók,
s még inkább a medievisták nélkülözhetetlen
kézikönyve, akik előtt más források felhaszná-
lásával kirajzolódhat a középkori elit egy részé-
nek politikai anatómiai atlasza. Amíg Engel a
Királyi hatalom megírásakor csak a Zsigmond-
kor politikaszerkezeti mozgatórugóit érzékelte,
addig a 1990-es évekre már kikristályosodott
előtte másfél évszázad hatalmi mikrofizikája. Az
Archontológia jelentőségét az is növeli, hogy
megjelenése előtt a magyar középkor egyik idő-
szakáról sem állt átfogó tisztségviselői adattár a
szakma rendelkezésére. Néhány évvel ezelőtt

Engel Pál hatalmas lélegzetű tanulmánnyal szer-
zett nemzetközi népszerűséget Magyarországnak,
azon belül a középkorkutatásnak. Rendkívüli
felkészültségének és nyelvtudásának köszönhe-
tően az egész magyar középkort felölelő össze-
foglalást tett közzé angolul Nagy-Britanniában,
amit ez év októbere óta Szent István birodalma
címmel a magyar érdeklődők is kézbe vehetnek.

Noha csak a hetvenes években indult törté-
nészi pályája, tudományos teljesítményének kö-
szönhetően már a rendszerváltozás előtt az egyik
legjelentősebb magyar medievistának számított.
A 90-es években több szakfolyóirat szerkesztő-
ségének tagja volt, s számos tudományos társaság
elnöki posztját is ellátta. Gondolkodásának fóku-
szában mindig ugyanaz állt: a nemesség egyes
tagjai, csoportjai miként szerzik meg, s hogyan
gyakorolják a hatalmat. Engel Pál az Anjou- és a
Zsigmond-kor gazdaság-, politika-, társadalom-
és birtoktörténetét jelentős ismeretanyaggal bőví-
tette, vadonatúj megvilágításba helyezte a kor-
szak hatalmi berendezkedését, s a középkori
magyar nemesség történetének jó néhány fehér
foltját tudományos térképpé változtatta. Nemcsak
a politikai sztratoszféra vonzotta, hanem az em-
berek háztartása, szokása, gondolatvilága is. A
nemzetközi történettudomány pulzusán tartva a
kezét érzékelte, hogy az intézmények és az
eszmék helyett, az emberek, a társadalmi struk-
túrák, a mentalitás kerül a historikusok célkereszt-
jébe, s a jövő a mikrotörténeti megközelítésé.
Ismerte és kutatásai során alkalmazta is az új
modelleket, módszertani elveket, miközben
mindvégig megtartotta a forrásközpontúságot.
Szenvedélyesen érdeklődött kedvenc korszaká-
nak művészet- és művelődéstörténete iránt is:
sírkövek, pecsétek, címerek vagy imádott várai-
nak tanulmányozása ugyanolyan szellemi kihí-
vást jelentett számára, mint a nemesi családfák
boncolgatása. Dolgozatai, könyvei, bel- és
külföldi előadásai mellett népszerűsítő írásaival,
publicisztikáival, ismeretterjesztő műsorokban
"mesélő" retorikájú, szakértő megnyilatkozá-
saival is a tudományt szolgálta. Elhivatottságának
legjobb példája az a máltai nyaralás, amikor
pihenés helyett két napon át a johannita rend
magyar vonatkozású iratait próbálta felkutatni a
sziget fővárosi levéltárában. Történetírói nagysá-
gát az összefoglaló áttekintések szimbolizálják.
Ezekben a művekben már történeti madártávlat-
ból tekintett az európai történelemre, így olvasói
figyelmét ráirányíthatta régiónk modern kori
problémáink középkori gyökereire. Az 1956-os
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szovjet bevonulás után Engel el akarta hagyni az
országot, ám a szökés meghiúsult. Hálásak lehe-
tünk a sorsnak, hogy Magyarországon maradt és
nekünk alkotott. A múltat szenvedéllyel kutató, a
mának élő és író nagyformátumú történettudós
életműve nemzeti örökségünk része.

Pozsonyi Zoltán

Meghalt dr. Kiss József történész,
a Jászkunság kutatásának

elismert szakértője

1916. május 11-én született Jászberényben,
tanulmányait az Állami tanítóképző Intézetben
végezte. 1938—42-ig az Apponyi Kollégiumban
tanult, és a tanítóképző intézeti tanári oklevelet
szerzett. 1947—1959 között a Jászberényi Taní-
tóképző Intézet tanáraként dolgozott. 1962-ben
Budapestre költözött, 1982-ig, nyugdíjazásáig az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyakorló
Gimnáziumában.

Igazi tudóstanár volt. Életműve — amely
Fodor Ferenchez hasonlítható — a Jászság elis-
mert monográfusává tette. A Megyei és az

Országos Levéltárak mellett gyakran dolgozott a
Bécsi Levéltárban, ahol igen becses adatokat tárt
fel — többek között — a redemptio történetére
vonatkozóan. 1968-ban doktorált, majd 1975-ben
megszerezte a történelemtudományok kandidá-
tusa címet, 1995-ben Jászságért díjjal tüntették ki.
Tanulmányait folyamatosan közölte a legrango-
sabb történelmi folyóirat a Századok, több könyve
jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában.
(Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a
milleniumig 1968; a Jászkun Kerület parasztsága
a Német Lovagrend földesúri hatósága idején
1979; A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földes-
urasága 1731—1745; 1992)

Sohasem szakadt el szülővárosától: rend-
szeres olvasója volt a Jászkürtnek, szívesen járt
vissza egykori alma materébe jelentős része volt
a Tanay Alapítvány létrehozásában. Életének
utolsó éveiben a Jászsági Évkönyv belső munka-
társának számított, 1996-ban jelentette meg Jász-
árokszállás templomának történetét feldolgozó
munkáját.

2001. augusztus 21-én hunyt el Budapesten,
temetésére — végakaratának megfelelően —
Jászberényben került sor.

Pető László

KÖNYVESPOLCRA VALÓ

Jászberényi végrendeletek a
XVIII-XIX. századból

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár
Közleményei, 4.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
az elmúlt másfél évtizedben éves rendszeres-
séggel jelenteti meg "Zounuk" című évkönyvét,
amely mára az országos történeti kutatás jól
ismert és elismert sorozatává vált. Ugyanakkor az
évkönyv "árnyékában" kissé eltűnik a másik két
sorozata, a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Le-
véltár Közleményei, illetve a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltári Füzetek. Ennek kötetei
ritkábban jelennek meg, és általában a levéltár
érdekesebb forrásaiból közölnek sajátos
szempontú válogatást. Ilyen a Czégény Istvánné,
a Jász-nagykun-Szolnok-Megyei Levéltár igaz-
gatóhelyettese által szerkesztett kötet is, mely
komoly hiányokat pótol.

A történetírásnak nemcsak a korszakos ese-
mények, a háborúk, birodalmak kialakulásának,
összeomlásának bemutatása a feladata, hanem a
gazdasági, társadalmi, kulturális mozgások mel-
lett az egyén és mindennapi életének lehető leg-
pontosabb rekonstruálása is. Az ilyen "mikro-
vizsgálatok" sajátos forráscsoportokat igényel-
nek, melyekhez odasorolhatók egyebek mellett az
anyakönyvek, az adóösszeírások, peres anyagok,
valamint a hagyatéki leltárak, illetve a vég-
rendeletek, testamentumok is. Czégény Istvánné a
megye egyik legépebben megmaradt települési
levéltárából, a jászberényiből közöl válogatást. A
Jászkun Kerület egykori székvárosa viszonylag
kevéssé sérült forrásbázissal rendelkezik. Ebben
mintegy másfél ezer végrendelet maradt meg,
ezek közül a kötet százat tesz közzé, amelyek
1755-1876 között keletkeztek.

A szerkesztő törekedett az időarányos szer-
kesztésre, 1841-ig szinte minden évből találunk
végrendeletet. A forráspusztulás az oka, hogy az
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