
nyira volt a Mátyás gyerek fejétől, szegény Matyi, úgy megijedt, úgy elkezdett hadonászni, hogy a keze 
fejével félreütötte a keresztet a korona tetején. Hát. az úgy elferdült, hogy azóta se tudták kiegyenesíte-
ni, de akárhogy hadonászott Mátyás, a korona mégiscsak az ö lejibe szállt. Akkor aztán, a nép s a kato-
nák ujjongni kezdtek: 

- Éljen Mátyás király! Éljen Mátyás király! Az urak felhördültek: 
- Mi, hogy? Hogy ez a retkeslábú, vászongatyás parasztkölyök legyen a mi királyunk?! Ezt nem 

hagyjuk annyiba'! Na, addig lármáztak, hogy Mátyás fejéről levették a koronát, újra próbát tettek, aztán 
harmadszor is felröpítették a koronát, s a korona harmadszor is a Mátyás fejibe szállt. 

Akkor aztán nem vót mit tenni. Az urak is meghódoltak előtte. Mátyást nagy diadallal Budára kísér-
ték, aranyos ruhába öltöztették, aranyos trónra ültették. 

A gazda tovább szántott a tétényi határba'. Egyszer, ahogy megfordítja az ökröket, látja ám. hogy a 
Mátyás gyerek ostornyelének végén két kis levelecske bújt elő. Mereszti a szemeit, megy közelebb, hát. 
az ostornyél végén már két kis ágacska hajladozott, s mire odaérkezett, az ostornyél végén egy szép szál 
rózsa ingadozott. Akkor, aztán, a gazda hagyott csapot, papot, szántást, ökröket, s ahogy a lába vitte, si-
etett ő is Budára. Hát. mire odaérkezett, már az ő szolgagyereke ült a trónon. A gazda. Mátyás lába elé 
vetette magát, hasoncsúszva esedezett, úgy kérte a bocsánatot: 

Bocsásson meg, felség, hogy reggel én úgy kikacagtam! - Mátyás nagyot nevetett, s azt mondta: 
- Nincs semmi baj. gazduram, keljen fel! Csak azt árulja el nekem, honnan tudta meg, ilyen hamar, 

hogy én lettem a király? 
- Onnan tudtam meg, felség, hogy az ostornyél, amit reggel leszúrt a barázda oldalába, rózsát nyi-

tott. 

Csánki Dezső, a történetíró és a Magyar 
Országos Levéltár korszerűsítője 
Születésének 150. és halálának 75. évfordulója tiszteletére 

Egy „bennfentes" réteget nem számítva, a ma-
gyar hétköznapok emberének eléggé hézagos isme-
retei vannak levéltáraink múltjáról és az ott őrzött 
történeti dokumentumok sokoldalú forrásértékéről. 
Annak, aki a fővárosban forog, nem ismeretlen az 
Országos Levéltár impozáns neoreneszánsz tömbje 
a Bécsi kapu téren, a pesti oldalról nézve szembetű-
nő elhelyezésben, a budai várhegy északi fokán. So-
kan és joggal látják a tekintélyes épületben nemzeti 
történelmünk, identitásunk egyik jelképét, egyúttal 
a Kárpát-medencét átfogó önismeretünket tápláló, 
rangos tudományos intézményt. A Csánki Dezső 
életútjának fő állomásait jelző évfordulók méltó al-
kalmat nyújtanak arra, hogy - a nemzet, az ország 
írásban rögzített emlékezetének talán legfontosabb 
őrzőhelyére feltekintve - vázoljuk a magyar levél-
tárügy egyik legtöbb érdemet szerzett személyisége, 
a maradandó müveket ránk hagyományozó történet-
író pályáját és munkásságát. 

Csánki Dezső az akkor 4736 lakost számláló 
Füzesgyarmat mezővárosában. 1857. május 18-án 
látta meg a napvilágot, a nagy tekintélyű Csánki 
Benjámin református lelkipásztor gyermekeként. (A 
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következő évben született, szintén Benjámin nevű fiát az apa ugyancsak lelkészi pályára adta. Az ifjabb 
Benjámin élete derekán. 1914-ben, a szeghalmi paplakból a frissen alakult debreceni egyetem vallás-
történeti tanszékének professzorává emelkedett.) A kálvinista Füzesgyarmat a Körösök és a Berettyó 
nagy kiterjedésű Sárrétjének egyik vonzáspontja volt, Békés megye északi nyúlványában, a bihari és a 
nagykunsági területek közé ékelődve. A vízszabályozások nyomán területileg megnőtt szántóföldnek 
köszönhetően a megélhetés esélyei javultak, így 1900-ban a település már 9012 fős népességgel rendel-
kezett. 

A szülőhelyen elvégzett alsó fokú osztályok után az ifjú Csánki t -aszép alföldi hagyományokat kö-
vetve - a nagy hírű debreceni református kollégiumba íratta be az édesapja. Ott tanult hat éven át, jó 
eredménnyel, de anélkül, hogy a kollégiumi életet megkedvelte volna. Az utolsó két középiskolai tan-
évre a késmárki evangélikus líceumba ment át. leginkább azért, hogy jól megtanuljon németül. Kés-
márkot különösen megszerette. 1875-ben tett érettségi vizsgát, és rögvest beiratkozott a budapesti 
egyetemre, ahol 1880-ban történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Professzorai közül a ma-
gyar középkorral, a török hódoltság időszakával és Budapest régebbi történetével foglalkozó Salamon 
Ferenc volt rá a legnagyobb hatással. 1880-ban dicsérettel doktorált „Hazánk kereskedelmi viszonyai I. 
Lajos korában" című munkájával. Középiskolai tanárként nem dolgozott, kitűnő felkészültsége alapján 
eleve „főhivatású" történetkutató akart lenni. Ez a törekvés nem illett bele a hazai szellemi élet megszo-
kott kereteibe. A Csánkit megelőző korok historikusai általában magánemberként, jogi, tanári vagy teo-
lógiai végzettséggel kutattak és publikáltak, érdeklődésüket a fiatal Magyar Tudományos Akadémia 
próbálta orientálni. Kifejezett történetbúvárkodással - a felsőoktatásban működő néhány professzoron 
kívül - nagyon kevesen foglalkoztak. Kivételnek számított, hogy a levéltár és a könyvtár kezelésével és 
tanítással összekapcsolva, a katolikus főpapokon kívül pár művelt arisztokrata - hosszabb-rövidebb 
időre - tudós férfiakat bízott meg a feltárással, és vállalta az eredmények közzétételének költségeit is. 
gyakorta családi érdekből, máskor a politika síkjára áthúzódó közjogi érvelés megalapozásához. (En-
nek legismertebb példáját a Teleki grófok szolgáltatták.) 

Huszonnégy évesen, úgyszólván szokatlan tudományos ambíciókkal, 1881-ben sikerült Csánkinak 
álláshoz jutnia a jelentős átalakulás korát élő Országos Levéltárban, amit 1874 óta a kiváló történész, 
Pauler Gyula vezetett. A belügyminiszter irányítása alá rendelt, 1784-től fogva Budán működő, munká-
ja lényege szerint segédhivatali szerepre szorított levéltár Pauler időszaka előtt a korábbi központi kor-
mányszervek (főként a magyar udvari kamara, a helytartótanács, az 1849 utáni főhatóságok) és a felső 
szintű bíróságok nagy tömegű iratait őrizte. Azok alapján segítette elő a kiegyezés után alakult minisz-
tériumok ügyintézéséhez a gyakran messze visszanyúló előzmények dokumentálását. Történetkutató 
tisztviselői nem voltak. 

Pauler Gyula (1841-1903) nagy energiával szervezte meg - külföldi tapasztalatokat is felhasználva 
— a szétszórtan elhelyezett iratok egybetelepítését a budai várban, az Úri utcában álló, volt helytartóta-
nácsi épületbe, és megtervezte, majd megindította az irattömeg szakszerű rendezését a jó hozzáférhetés 
érdekében. Egy bő évtized alatt a nyugdíjazások révén sikerült átalakítania a levéltár tisztviselő gárdá-
ját, megtalálnia a történész és a jogász képzettségű munkatársak megfelelő arányát. Csánki Dezső sike-
resen illeszkedett be az Országos Levéltár átformálásának hosszú és sikeres folyamatába. Pauler egyik 
legfontosabb munkatársa lett, a Csánkival közel egyidős, jeles történész Tagányi Károllyal 
(1858-1924) együtt. Tagányi 1879-ben került a levéltárba és 1919-ig dolgozott ott. A hazai gazdaság-
és társadalomtörténeti kutatás egyik úttörőjeként becsüljük. Az Országos Levéltár tisztviselőinek 
Pauler által szorgalmazott és a történetkutatást előtérbe helyező felfrissítését egyébként az olasz sza-
badságmozgalmakban Garibaldi katonájaként résztvett, kiváló oklevéltudós Ováry Lipót - 1833-1919 
- 1876-ban történt alkalmazása indíthatta el. Csánki és Tagányi már az újabb generációhoz tartoztak. 

Csánki Dezső számára az Országos Levéltárban leszolgált első évtized az iratanyag mélyebb megis-
merését és történészi terveinek kimunkálását, majd valóra váltását hozta magával. Érdeklődése legerő-
sebben az oklevélanyagban már bőven képviselt XV. század felé vitte. 1882-ben ..Mátyás király udva-
ra" című munkájával az Emich-féle pályázaton elnyerte a húsz aranyból álló első díjat. 

1886-ban kezdte el élete főművének megalkotásához a páratlanul türelmes, alapos adatgyűjtést -
oklevelek ezerszámra történt áttanulmányozásával, az adatok jól csoportosítható cédulákra jegyzésé-
vel. Az MTA kezdeményezését magáévá téve vállalta, hogy Teleki Józsefnek a Hunyadiak koráról szó-
ló, kiemelkedő értékű, több kötetes forráskiadványa még hiányzó részét megírja. Az esztendőkön át 
folytatott cédulázás, rendszerezés és elemzés eredményeként 1890-ben jelent meg a „Magyarország 
történeti földrajza a Hunyadiak korában" első kötete, amelyet a II—III. kötet és az V. kötet követett. Ez 
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utóbbi 1913-ban jelent meg. (A IV. kötet Fekete Nagy Antal munkájával utóbb készült el.) A befejezet-
len volta ellenére mind a mai napig nélkülözhetetlen kézikönyv - anyagát illetve adatait megyénként és 
a XV. században létező települések szerint elrendezve - többet nyújt, mint a címe ígérte: valójában a 
feldolgozott, a magyar históriában méltán nagyra becsült, fontos korszak helytörténeti és birtoklástörté-
neti lexikona lett. 

A „Csánki", mint különlegesen nagy szellemi teljesítmény, fogalommá emelkedett. Szerzőjét -
megérdemelten - a magyar tudomány élvonalába sorolták. 1891 -ben a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja, 1900-ban pedig a rendes tagja lett. „Házon belül". Pauler javaslatára, 1893-ban megkap-
ta az „országos levéltárnok" szakmai címet, ami a legmagasabb besorolás volt. (Tagányi hasonlóan.) 
Ekkortájt bontakozott ki az Országos Levéltárban, még Pauler tervei alapján, a Mohács előtti gyűjte-
mény vagy más néven a Diplomatikai Levéltár felállítása, amely az időrendbe sorolt középkori okleve-
lek kutatását nagymértékben megkönnyítette. A gyűjteménybe a nagy értékű családi levéltárakból is ki-
emelték az 1526 előtti okleveleket. Az idős Óváiy Lipót (1904-től főigazgató) 1907-ben történi nyugdí-
jazását követő tasnádi Nagy Gyula főigazgató után, 1912-ben Csánki Dezsőt nevezte ki a miniszter az 
Országos Levéltár élére. Ezt a magas szakmai tisztséget 1932 szeptemberéig, nyugdíjba vonulásáig, ő 
töltötte be, hősiesen küzdve szívbajával és idegbántalmaival. (A Tanácsköztársaság idején - nyilvánva-
ló politikai megfontolásból - nyugdíjba küldték, de 1920-ban visszatérhetett állásába.) Tudományos és 
személyes tekintélyét fejezte ki. hogy 1907-ben az ő szerzői és szerkesztői közreműködésével látott 
napvilágot az „Árpád és az Árpádok. Történelmi emlékmű" című nagy alakú kötet, amelyben a legjava 
történészek foglalták össze mindazt, amit a honfoglaló vezérről és az Árpád-korról akkor ismert a tudo-
mány. 1912-ben kapott felkérést arra, hogy gyűjtse össze és tegye közzé Budapest főváros történetének 
okleveles emlékeit. (A munka már halála után, 1936-ban, Gárdonyi Albert fővárosi főlevéltáros kiegé-
szítéseivel és sajtó alá rendezésében került az olvasók kezébe.) 

Csánki Dezső két évtizedet átfogó főigazgatói pályafutása a levéltáros „szakma", a Magyar Orszá-
gos Levéltár történetének kiemelkedő szakasza. A kiváló történész - a hozzá méltó hozzáértéssel és kö-
vetkezetességgel - azzal az elhatározással ült a főigazgatói székbe, hogy megoldást talál a szakmai rang 
dolgában egyre magasabbra emelkedő intézmény mind feszítőbb gondjaira. Ezek a gondok főképpen az 
Országos Levéltár korszerűtlen, elhanyagolt, a nemzeti forrásanyag őrzését és használatát már-már le-
hetetlenné tevő épületviszonyai körül csoportosultak. Nem egy sikertelen korábbi kezdeményezés után 
megtört a jég: 1913 és 1917 között, Peez Gyula műegyetemi tanár tervei alapján - a háború idején sok-
szor elakadva - felépült az Országos Levéltár új otthona. Amikor már használatba vehető részei álltak 
készen, az épületbe különféle katonai hivatalok telepedtek be. Csánki szívósságának és az akkor már ál-
lamtitkár Klebelsberg Kúnó segítségének köszönhető, hogy 1922-ben a katonák eltávoztak, és a mun-
kálatok befejeződhettek. Gondos előkészületek után az intézmény 1923-ban végre beköltözhetett az új 
otthonába. Történetkutató műhelyként való elismertségét többek között a Levéltári Közlemények című 
szakfolyóirat megindítása is jelezte 1923-tól. Csánki szerkesztésében. Ez azt is kifejezte, hogy a levél-
tártudomány, az archivisztika és annak ágazatai támogatott tudományos stúdiumokká emelkedtek, in-
tézményes hátteret kaptak az állami irányítás megítélése szerint is. 

1922-ben a Klebelsberg nevéhez fűződő tudomány- és művelődéspolitika keretében létrejött az Or-
szágos Magyar Gyűjteményegyetem, amely jótékonyan egybekapcsolta a nagy országos gyűjtőkörű 
könyvtárat, a múzeumokat és a levéltárat. A szervezet elnöke miniszterként Klebelsberg volt, az ügyve-
zető alelnöki tisztet pedig a miniszter bizalmát és barátságát élvező Csánki látta el 1922-1924 és 
1931-1932 között. (A Gyűjteményegyetem, a nagy gazdasági válság következtében. 1933-ban meg-
szűnt.) Ebben az időben terjedt ki újra az állam figyelme a vidéken lévő közgyűjteményekre, a középis-
kolák könyvtáraira és még sok mindenre, döntően a népoktatásra és az ismeretterjesztésre. A 
klebelsbergi célkitűzéseket meggyőződéssel szolgáló, a hetvenedik évéhez közeledő Csánki Dezsőt 
sorra érték a megérdemelt elismerések. 1924-ben rövidebb ideig államtitkár, 1927-1931 között pedig a 
felsőház tagja volt a Gyüjteményegvetem képviseletében. Az MTA sem fukarkodott a megbecsüléssel: 
1919-től Csánki lett a II. osztály elnöke, 1925-től igazgatósági tag, majd 1931-től másodelnök lett. 
1910-től 1932-ig ő volt a Magyar Történelmi Társulat nagyra becsült, tevékeny alelnöke. (Az 1916-tól 
az elnöki funkciót betöltő Kle'belsberggel is ebben a kiváló Társulatban ismerkedett meg.) A tudomá-
nyos közéletben vállalt feladatai viszont nem adtak számára megfelelő időt a történetírói alkotó munká-
hoz. Családi szomorúsága is sújtotta, három felnőtt leányát vesztette el. Annak ugyanakkor joggal örült, 
hogy Dénes nevű fia (1885-1972) sikeres festőművész, művészettörténész lett. (1945-től Németország-
ban, majd Braziliában élt.) 
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Csánki Dezső 1933. április 29-én Budapesten távozott az élők sorából. Személyiségét, életmüvét a 
kis létszámú történész és levéltáros „társadalom" tagjai mellett következetesen megtiszteli szülővárosa 
és annak évtizedek ótajól működő honismereti egyesülete, amely a nevét vette föl. A paplakon, ahol a 
napvilágra jött, 1973 óta rendszeresen koszorúzott emléktábla látható. A szülőháznál budapesti és me-
gyei hivatali utódai sorra lerótták és kifejezik kegyeletüket. 

Befejezésül néhány tényt arról, hogyan sáfárkodik a szakmai utókor azzal a szellemi örökséggel, 
amit Csánki Dezső pályaíve jelképez. Zászlóvivő, élen haladó intézményünk ma is az Országos Levél-
tár, de mellette egy átfogó hálózat erősödött meg. Az írott történeti források hatalmas tömegét befoga-
dó, bővülő feltárási lehetőséget kínáló, tudományos műhelyekké emelkedett mai levéltárak körül az 
utóbbi öt-hat évtizedben, különösen a rendszerváltoztatás óta, kedvező változásokat láthatunk. A 
hosszú ideig csak igen szűk körben használt, titokzatosnak tartott intézmények gyűjteményi anyaga és 
munkája, még inkább a kiadványai iránti vonzódás kibontakozása - a politikai viszonyok hatását sem 
tagadva - szorosan összefügg két tényezővel. Az egyik a többféle indíttatásból táplálkozó történeti ér-
deklődés célja, minősége, aránya, megjelenési formája az általános műveltségben, s azon belül is térsé-
gi. nemzeti, kulturális és más alapszempontok szerint. (Földrész, ország, országrész, megye, kistáj, egy 
település, nép, népcsoport, termelés, foglalkozás, stb.) A tagolódás további változatait az időrend, a 
hosszabb-rövidebb korszakok szerinti kíváncsiság, egy-egy személyiség megismerésének igénye adja. 
(Ebbe érzékelhetően bele tudnak szólni a valamilyen okból éppen időszerű vagy felkapott témák.) A 
másik tényező az előzőnek az országosan évtizedek óta összehangolt intézményi gyakorlat „nyelvére" 
történő lefordítása. A levéltárak időigényes forrásbegyűjtő, rendezési, nyilvántartási és feltárási felada-
tainak elvégzése, a korszerű őrzés feltételeinek teljesítése, a kutatás és a sok csatornájú népszerűsítés 
igényeinek kiszolgálása, a rendszeres tudományos publikálás. A teljesség igénye nélkül felsorolt - túl-
nyomórészt egyáltalán nem látványos - belső munkák eredményeként jutott el a levéltárak nagyobb ré-
sze arra a szintre, hogy összetett feladatainak ellátására képes. Ennek a szakmai „felfelé lépegetésnek" 
a belső körökön túli megbecsülése, elismerése igen jelentős részben azoknak köszönhető, akik a hely-
történeti-honismereti munka hétköznapjaiban élni szoktak a levéltárakban elérhető szolgáltatásokkal. 

Szabó Ferenc 

„En, Wass Albert, erdélyi magyar író ..." 
1946-ban, kényszerű hontalanságának kezdetén, bajor földön, amikor tudomására jutott, hogy Ro-

mániában egy népbíróság halálra és vagyonának elkobzására ítélte, Wass Albert védelmet és elégtételt 
kérvén nyilatkozatban fordult a világ közvéleményéhez, többek között így szólva: „Én, Wass Albert, er-
délyi magyar író (. . .) mint a másfélmilliós erdélyi magyar néptöredék fiatal nemzedékének írója, hiva-
tásomat mindenkor szerencsétlen kis népem szolgálatába állítottam. Regényeimen keresztül igyekez-
tem a világ közvéleménye előtt Erdély valódi helyzetét és sorskérdését föltárni, s közreműködni ezáltal 
egy független és szabad Erdély megvalósításához, amely mint egy délkelet-európai Svájc, mind a há-
rom együtt élő erdélyi nemzet számára meghozná az egyenlő mértékkel mért jogot, igazságot és emberi 
életet (...)". 

Ugyanez időtájt, ugyancsak idegenben. Levél című nagy versének befejező, 7. részében ekként val-
lott: 

„Az éjszakába mártottam tollam, 
úgy irtam meg ezt a levelet. 
Magába zár az árvaság magánya, 
mint valamikor Mikes Kelement. 
Egy új Rodostó partján hallgatom 
az embertelenségek tengerét. 
Virrasztgatok az éjek éjszakáján, 
a bujdosó, száműzött emberért. 
Szemem romok-szaggatta horizonton 
egy bíztató kis jel után kutat. 
De lassan változnak a csillagok. 
S minden csillag Zágon felé mutat. " 
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