
DDOOMMAANNOOVVSSZZKKYY SSáánn ddoorr
((11887777––11995555)) 
ééss aa MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett

(A megemlékezésrõl)
DOMANOVSZKY Sán dor, a ma gyar tör -
té net írás egyik leg je len tõ sebb alak ja ötven
esz ten de je hunyt el. A meg em lé ke zés a je -
les tu dós és tu do mány szer ve zõ his to ri og -
rá fi ai he lyé nek sze rény vá zo lá át célozza.
DOMANOVSZKY Nagy sze ben ben szü -
le tett, és so ha sem vált ide gen né szá má ra az
er dé lyi tör té ne lem, az er dé lyi ma gyar tör -
té nész szak ma kü lö nös kép pen tar to zik ez -
zel a fõhajtással. Kö ze leb bi tar to zá sa ink -
nál ma rad va, ha ma gá nak a tu dós nak nem
tu dunk is le ve le zé sé rõl a Szé kely Nem ze ti
Mú ze um mal, el gon dol koz ta tó, hogy a kor -
szak anya or szá gi tör té né szei kö zül épp a
Ma gyar Mû ve lõ dés tör té net két szer zõ jé -
vel, LUKINICH Im ré vel és BA LOGH Jo -
lán nal volt szo ro sabb a sep si szent györ gyi
in téz mény kap cso la ta.

11..
DOMANOVSZKY Sán dor, a ma gyar

tör té net írás egyik leg je len tõ sebb alak ja ötven
esz ten de je hunyt el. A mun kás sá gát ér té ke lõ iro -
da lom cse kély, és ezt kisebbrészt raj ta kí vül ál ló,
nem sze mé lyé hez kö tõ dõ po li ti kai okok ma gya -
ráz zák, de ta lán nem té ve dünk, ha meg koc káz tat -
juk, utó éle té nek ilyen ala ku lá sa el len ki fo gá sa
sem lett vol na. Al ka tá tól, tör té ne ti és tu do má -
nyos szem lé le té tõl tá vol állt a ri val da fény ke re sé -
se. A MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett jól pél dáz za a
hát tér ben ma ra dó, ám a vál lal ko zást szem lé le té -
ben, egé szé ben  meg ha tá ro zó tu do mány szer ve zõ
sze re pét. A pél da an nál ké zen fek võbb, mert egy -
be ve tés re ad hat na al kal mat: a MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ --
ddééss ttöörr ttéé nneett sú lyát, jel le gét, je len tõ sé gét leg in -
kább a ve le egy ide jû má sik nagy vál lal ko zás sal,
a HÓMAN–SZEKFÛ-féle MMaa ggyyaarr ttöörr ttéé nneett tel
va ló egy be ve tés vi lá gít hat ná meg.

A meg em lé ke zés cél ja nem ez, mind -
össze sze rény vá zo lá sa DOMANOVSZKYSán dor
his to ri og rá fi ai he lyé nek. Ha utób bi a ma gyar tör -
té net írás nagy köz pont ja i nak sem kü lö nö seb ben
ki emelt té má ja, a vé ge ken fo lyó tör té né szi mun -
ká  ra ugyan nem jel lem zõ a fo ko zot tabb tu do -
mány tör té ne ti tu dat. Ho lott a je les tör té nész élet -
mû vét il le tõ tá jé ko zott ság itt an nál is in kább
hasz nos le het ne, mert DOMANOVSZKY kö tõ -
dé se az el sza kadt te rü le tek hez, tör té nel mük höz,
az ott ma radt ma gyar kö zös sé gek hez ugyan csak
kü lön bö zik, mond juk a SZEKFÛ Gyu lá é tól, és
az, hogy mi ben és mi ért, ma sem ér dek te len, de
akár fö löt tébb ta nul sá gos. 

Ma gá nak DOMANOVSZKYnak nem
tu dunk le ve le zé sé rõl a Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um  mal, ho lott CSU TAK Vil mos mú ze um igaz ga -
tó nak szá mos kor társ tör té nésszel va ló le vél vál -
tá sa is mert, a MTA könyv tá rá ban fel dol go zott
le ve le zés anyag kö zött is (vö. CSAPODY, 1978).
De el gon dol koz ta tó, hogy a kor szak anya or szá gi
tör té né szei kö zül miért épp a MMaa ggyyaarr MMûû vvee llõõ --
ddééss ttöörr  ttéé nneett két szer zõ jé vel, LUKINICH Im ré vel
és BA LOGH Jo lán nal szo ro sabb a Szé kely Nem -
ze ti Mú ze um kap cso la ta – LUKINICH se gít sé gé -
vel tud ja ki adat ni a mú ze um az Aka dé mia út ján a
SSzzéé kkeellyy OOkk llee vvééll ttáárr VIII. kö te tét, BA LOGH Jo -
lán pe dig sze mé lye sen is ku ta tott a Szé kely föl -
dön, it te ni bá zi sát a sep si szent györ gyi mú ze um
ké pez te, oly annyi ra, hogy en nek le vél tá rá ban
nagy vá ra di ku ta tá si té má hoz is ke re sett és ta lált
ada to kat. DOMANOVSZKYról nem va ló szí nû,
hogy szü lõ vá ro sá ban, Nagy sze ben ben em lé kez -
né nek meg kö ze lebb rõl tör té né szek. Tör lesszünk,
bár mily ke ve set is, je len so rok kal egy er dé lyi tar -
to zás ból. 

22.. 
DOMANOVSZKY Sán dor a po zi ti vis ta

tör té net tu do má nyi irány zat ta lán leg kö vet ke ze te -
sebb ma gyar kép vi se lõ jé nek te kint he tõ – ír ja a
leg sö té tebb évek ben szü le tett, de ak kor is meg -
ke rül he tet len és tisz tes ség gel mér ték tar tó nek ro -
lóg – fi lo zó fi ai ala po zá sát il le tõ en is SPENCER
kö ve tõ jé nek val lot ta ma gát. (LEDERER, 1955)
Hat év vel ko ráb ban ka ted rá já ról is el til tot ta az új,
rend szer vál tó kur zus, de pá lyá ja ak kor már a 
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ma gyar tör té net írás tör té ne té ben az egyik leg je -
len tõ sebb, ki tel je sült egész, amely nem csak a
szak mai, de az ab ból adó dó köz éle ti el is me rést
sem nél kü löz te. A ma gyar aka dé mi kust a len gyel
és az oszt rák tu do má nyos aka dé mia is le ve le zõ
tag já vá vá lasz tot ta (1932, 1941), a bu da pes ti
egye  tem kép vi se le té ben a ma gyar or szág gyû lés
fel sõ  há zá ba is be ke rült (1939). 1947-ben a 
het ven éves tu dóst a szak ma ne vé ben HAJ NAL
Ist ván kö szön ti.

Az el sõ nagy ki hí vás, amellyel DOMA-
NOVSZKY Sán dor szem be sül, az a szak ma 19.
szá zad vé gi igé nye a ma gyar tör té ne lem el be szé -
lõ for rá sa i nak a kri ti kai meg ros tá lá sá ra. El sõ 
je len tõs mun ká i tól az utol só éve kig egyik meg -
ha tá ro zó fon tos sá gú ku ta tá si te rü le te ma rad, az
1899 és 1906 kö zött sor ra köz zé tett kró ni ka ta -
nul má nyok tól (AA DDuubbnniiccii KKrróó nnii kkaa,, AA BBuu ddaaii
KKrróó nnii kkaa,, AA PPoo zzssoo nnyyii KKrróó nnii kkaa,, KKÉÉZZAAII SSii mmoonn
mmeess tteerr kkrróó nnii kkáá jjaa) a HOR VÁTH Já nos 1954-es
köny vé rõl ké szí tett op po nen si vé le mé nyig. Ide -
vá gó ta nul má nyai a szö veg kri ti kai mód szer is ko -
la pél dái, kró ni ká ink sok év ti zed pró bá ját ki állt
kri ti kai ki adá sa ne ki kö szön he tõ, ír ja GERICS
Jó zsef, õ mu tat ta ki filiációjukat. Bi zo nyos, az
AAllttaaiicchhii ÉÉvv kköönnyy vvet il le tõ meg ál la pí tá sa i nak je -
len tõ sé ge pe dig túl nõ a ha zai tör té net ku ta tás ha -
tá ra in. (GERICS, 1978, 235–236)

Más fe lõl 1904–1914-ben a Ke res ke del mi
Aka dé mia ta ná ra ként kö zép ko ri ma gyar vám tör -
té net tel kezd fog lal koz ni, a jog vi szo nyo kat, az in -
téz mé nye ket ta nul má nyoz za. Mód sze re ek kor 
a bé csi gaz da ság tör té ne ti is ko lá hoz (Alphons 
DOPSCH) ha son ló an kor sze rû, út tö rõ nek te kint -
he tõ az eu ró pai gaz da ság- és társadalom törté net -
írásban. 1914-ben egye te mi ka ted rá ra ke rül, mint  -
egy há rom év ti ze den át egye te mi ta nár, és tan szé ke
kö rül fi a tal disszertáns szak em be rek bõl ag rár tör -
té ne ti is ko la szer ve zõ dik, amely fõ leg a 16–18.
szá za di ma gyar or szá gi ma jor sá gi gaz dál ko dás
kér dé se it ku tat ja. En nek ered mé nye ként szü le tik
1932–43-ban a TTaa nnuull mmáá nnyyookk aa mmaa ggyyaarr mmee zzõõ ggaazz --
ddaa ssáágg ttöörr ttéé nnee ttéé hheezz (1–15) so ro zat. GLATZ Fe renc
az ide vá gó mun kás sá ga alap ján egye bek mel lett
az újabb ma gyar gaz da ság- és tár sa da lom tör té net
aty ja ként jel lem zi DOMANOVSZKY Sán dort.
(GLATZ, 1978, 217–220)

Szak mai mun kás sá gá nak har ma dik ki -
eme  len dõ súly pont ja a mû ve lõ dés tör té net. Ez 
bõ vebb ki té rõt kér, sa já tos sá gát jól jel zi az a
moz za nat, hogy a tan szék, amely nek ta ná ra ként
ag rár tör té ne ti is ko lát hoz lét re, a mû ve lõ dés tör té -
net tan szé ke. 1949-ben fel is szá mol ják, pár hu za -
mo san DOMANOVSZKY el tá vo lí tá sá val a ka -
ted  rá ról. Egy ilyen mû ve lõ dés tör té net he lyét
nyil ván a fran ci ás ci vi li zá ció tör té net irá nyá ban
kell ke res nünk. Tkp. komp lex tör té net tu do mány -
ról van szó, amely in teg rál hat ja a gaz da ság-, a
tár sa da lom-, a val lás-, a szel lem-, a jog-, az al -
kot mány tör té ne tet.

Mun kás sá gá nak egy ne gye dik nagy te rü -
le te a FFoonntteess so ro zat ban vál lalt rész vé te le: Jó zsef
ná dor éle té nek fel dol go zá sa. En nek kap csán vég -
képp meg ke rül he tet len a tu do mány szer ve zõ
DOMANOVSZKY két vi lág há bo rú kö zöt ti moz -
gás te re. A Jó zsef ná dor-irat anyag (tudomány)po -
li tikai okok ból nyert el sõbb sé get szak ma i lag in -
do kol tabb for rás ki adás sal szem ben, ér té ke lé sé -
ben nem utol só szem pont a ma gyar tör té net tu do -
mány két vi lág há bo rú köz ti fi nan szí ro zá sá nak le -
he tõ sé ge. DOMANOVSZKY, aki hosszú ide ig
ve ze ti a Tör té nel mi Tár su lat ad mi niszt rá ci ó ját,
aka dé mi ai bi zott sá gok tag ja, az egye te men dé -
kán, majd rek tor is, nem hagy hat ja fi gyel men kí -
vül a „tu do má nyos nagy üzem” mû köd te té sé nek
gond ja it. En nek ér de ké ben, a Szá za do kat félt ve
nem állt ki an nak ide jén SZEKFÛ mel lett sem,
bár lát ta iga zát AA sszzáámm ûûzzöötttt RRÁÁ KKÓÓ CCZZII kö rü li
bot rány ki rob ba ná sa kor, ami vel pe dig egy élet re
szó ló rossz vi szonyt biz to sí tott SZEKFÛvel. 

Mind amel lett a Jó zsef ná dor-té ma szak -
ma i lag sem ter mé ket len DOMANOVSZKY
mun kás sá gá ban: sok kal sö té tebb szí nek ben lát ja
utá na a ren di sé get, mint amely nek po zi tív hoz zá -
já ru lá sa in kább a bé csi cent ra li zá ció el le ni sze -
rep re szo rít ko zik. Ez an nál job ban ki eme li a re -
ne szánsz ban meg in du ló, majd meg fe nek lõ-
vissza esõ ma gyar ur ba ni zá ló dás te rén el szen ve -
dett tör té nel mi vesz te sé gün ket.

33.. 
DOMANOVSZKY a HÓMAN–SZEK-

FÛ-féle MMaa ggyyaarr ttöörr ttéé nneett szel lem tör té ne ti irá nyá -
val szem ben ál ló má sik nagy irány zat ve ze tõ
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egyé ni sé ge, már 1913-tól a Szá za dok (a Ma gyar
Tör té nel mi Tár su lat fo lyó ira ta) szer kesz tõ je. A
Szá za dok kö rét per sze más ki emel ke dõ tör té né -
szek nem kü lön ben gaz da gít ják (HAJ NAL Ist ván,
MÁLYUSZ Elem ér, SZA BÓ Ist ván). A SZEK-
FÛ–DOMANOVSZKY egy be ve tés azon ban
egy ma gá ban is meg vi lá gít hat ja a fõ szem lé le ti
kü lönb sé get, amely men tén a két vi lág há bo rú
köz ti ma gyar tör té net írás is több irány ba tá jé ko -
zó dik. A kér dés a tör té ne lem meg ér té sé nek egyik
köz pon ti kér dé se: lé tez nek-e a tör té ne lem ben a
ter mé szet tör vé nyek nek meg fe le lõ tör vény sze rû -
sé gek, il let ve ho gyan mû köd nek, ha igen? Nem
véletlen, hogy DOMA NOV SZKY nem ad dol go -
za tot a HÓMAN Bá lint szer kesz tet te AA mmaa ggyyaarr
ttöörr ttéé nneett íírrááss úújj úútt jjaaii ta nul mány kö tet be sem, 1931-
ben. (KOSÁRY, 1982, 728) 

GLATZ Fe renc sze rint a MMaa ggyyaarr mmûû vvee --
llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett alap vo ná sát egy lé nye gi ket tõs ség
ad ja. DOMANOVSZKY egy részt az em lí tett in -
teg rá ló, „to tá lis kul túr tör té ne ti fel fo gást” kép vi -
se li, mésrészt ezt a fel fo gást még sem ér vé nye sí -
ti, ír ja, a gya kor la ti ku ta tó mun ka te rén. (GLATZ,
1978, 220) A mû ve lõ dés tör té ne tet szin te ti zá ló
jel le gû nek te kin ti, de a ku ta tást ha gyo má nyos
mó don bi zo nyos ku ta tá si te rü le tek re szû kí ti. A
szin te ti zá lás el mé le ti alap ja it is me ri, de a tör té -
net írói gya kor lat ban ra gasz ko dik a ré gi, po zi ti -
vis ta mód szer ta ni el vek hez. Ami GLATZ vé le -
mé nye sze rint is újí tá sa: az élet be mu ta tá sá nak
hang sú lyo zá sa. Bár a MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett
prog ram já ban ki mu tat ha tó szel lem fi lo zó fi ai
mód sze rek be szû rõ dé se, ahogy né mi ek lek ti ciz -
mus is, el sõ sor ban még is a fran cia An na les és a
né met kul túr tör té ne ti is ko la ered mé nye it, szo ci o -
ló gi ai, et nog rá fi ai újí tá so kat ka ma toz tat. A tö rek -
vés kö zép pont já ban szin te ti zá lá si pont ként végül
is a tár sa da lom áll, de vál to zat lan for rás ala pok -
kal, me to di ká val, túl nem lép ve bi zo nyos pon ton
va la mi lyen szin té zis fe lé.

DOMANOVSZKY el zár kó zik az abszt -
rak ci ó tól, össze ge zi GLATZ, a tör té ne ti össze -
fog la lás alap ját csak azok ban a ke re tek ben tart ja
le het sé ges nek, ame lyek kö zött a tár sa da lom éle te
a ma ga ko rá ban va ló ban le zaj lott – a tör té né sek
egye di sé gét vall ja a „tör té nel mi tör vény sze rû sé -
gek” el le né ben. (GLATZ, 1978, 222) SZEKFÛ

szel lem tör té ne ti kö ze lí té se ez zel szem ben az
egyes ko rok ban ural ko dó esz mék mû kö dé sét 
ke re si, vé li meg ra gad ni. Ha tá suk nak tör vény sze -
rû en kell meg mu tat koz nia bár hol, ahol ezek az
ural ko dó esz mék ér vé nye sek, te hát ha Ma gyar or -
szág Eu ró pa ré sze, ak kor az ural ko dó eu ró pai
esz mék nek a ma gyar tör té ne lem ben va ló je lent -
ke zé se nem csak szük ség sze rû, de az ér ve lést
meg for dít va, ez bi zo nyít ja az Eu ró pá hoz tar to -
zást.

44..
A má sik kér dés ugyan is, ame lyet ma gyar

tör té nész nem ke rül het meg 1918–20 után, az
Tri a non. Ha a hát tér ben ott is bújkál min dig 
„Eu ró pá nak az Eu ró pá hoz tar to zó Ma gya ror -
szág gal szem ben el kö ve tett igaz ság ta lan sá ga”,
mint Tri a non-el le nes ide o ló gi ai érv, en nél lé nye -
ge sebb, hogy fe le lõs ma gyar tu dós nem von hat ja
ki ma gát a ma gya rá zatke re sés kény sze re alól, mi
ve ze tett Tri a non hoz, hi szen enélkül nem ze ti jö -
võstra té gia sem ke res he tõ. SZEKFÛnél, mint is -
me re tes, a HHáá rroomm nneemm zzee ddéékk és a MMaa ggyyaarr ttöörr ttéé nneett
meg fe le lõ kö te tei pró bál ják fel raj zol ni a vá lasz
ívét. Most te kint sünk el at tól, hogy ez a vá lasz
mennyi ben ala poz ha tott kö zös sé gi jö võt, elé ged -
jünk meg az zal, hogy más vá la szok is meg fo gal -
ma zód tak. SZEKFÛnél az ok bel sõ ma gyar meg -
osz tott ság végül is a „kismagyar út” SZEKFÛ té -
te lez te csap dá já val szé le sül sza ka dé kos sá. Ez
kény sze rû en a ke le ti, „ki seb bik ma gyar ha za”
kul tu rá lis örök sé gé vel szem ben is am bi va lens vi -
szo nyu lást ered mé nyez. A szem lé le ti kü lönb sé -
gek kér dé se ekö rül a pont kö rül is új ra fo gal maz -
ha tó: ho gyan in teg rál juk a ma gyar (tág ér te lem -
ben vett) mû ve lõ dés el té rõ ha gyo má nya it, egy ál -
ta lán el is mer jük-e azok meg lét ét, ne tán jo go sult -
sá gát?

DOMANOVSZKY el is me ri SZEKFÛ
eru dí ci ó ját, „mû vé szi” vol tát, de (rész le te ken,
mód sze ren túl me nõ en is) több köz pon ti sú lyú
kö vet kez te té sé vel nem ért egyet, jel lem zi
KOSÁRY Do mo kos (KOSÁRY, 1982, 726), aki
a Szá za dok ha sáb ja in köz zé tett egyik MMaa ggyyaarr
ttöörr ttéé nneett-re cen zi ó ból ad pél dát, a 18. szá zad ra 
vo nat ko zó ból (vö. DOMANOVSZKY, 1933).
Néz zük, ho gyan vi szo nyul DOMANOVSZKY
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SZEKFÛ in terp re tá ci ó já hoz Er dély te kin te té ben
is a ko ráb bi kö te tek rõl írot tak ban – ez an nál is
fon to sabb, mert pon to san a „kismagyar” út di -
csõ sé gé nek, a nem ze ti fe je de lem ség Er délyé nek
a ko rá ról van szó:

„Ami kor sze rû új esz me ak kor [a 16–17.
szá zad ban] el ha tott Ma gya ror szág ba, az az or szág
ke le ti ré szén vert gyö ke ret. Az új hu ma nisz ti kus
is ko láz ta tás Bártfán át az észak ke le ti me gyék bõl
ter jedt el, a renaissance mû vé szet Szepesbõl és
Sá ros ból ha tott to vább. A nyu ga ti kul tú ra ha tá sa
in kább ér vé nye sült a le szólt Len gyel or szág fe lõl,
mint Fer di nánd or szá ga in át (…) Az el pusz tult
Du nán túl, majd a XVI. szá zad vé ge fe lé el pusz -
tu ló Al föld nem is volt ké pes olyan kul túr mun ká -
ra, mint ami lyen Er dély ben, a partiumban és a Fel -
sõ-Ti sza vi dé kén folyt, tel je sen el te kint ve 
at tól, hogy a ki rály ság ban a kor mány zat ban hi ány -
zott er re a kez de mé nye zés.” (DOMANOV SZKY,
1930, 886) A ma gyar mû ve lõ dés tör té ne ti pro vin -
ci ák te hát, te gyük hoz zá, ha különutasnak te kin -
te nénk is õket, kény sze rû, de szer ves fej lõ dés
ered mé nyei, nem pe dig ilyen vagy olyan po  li  ti -
kai szem ben ál lá sé, szán dé ké.

SZEKFÛ rá adá sul kö vet ke zet len, ír ja
tár gyi la go san DOMANOVSZKY. Er dély rõl ez -
út tal azt ál lít ja, hogy csak a 17. szá zad el sõ fe lé -
ben, az erõs és te het sé ges fe je del mek ko rá ban 
je lent ke zett eu ró pai mér cé vel mér he tõ en nem ze -
ti mû velt ség gel és ma ga sabb hu ma ni tás sal, ho lott
BÁ THO RY Ist vánt tár gyal va még egész más ként
lát ta. (Uo., 888) Per sze, mert, egé szít sük ki, az
ab szo lu tiz mus eu ró pai kor esz me, és a kul tu rá lis
ered mé nyek el is me ré se ez út tal en nek er dé lyi je -
len lét ét, nem pe dig a „kismagyar” örök sé get kí -
ván ta fém je lez ni. 

DOMANOVSZKYt tör té net írói szem lé -
le tén kí vül több szö rös hely ze ti elõny se gí ti, hogy
el fo gu lat la nul vagy ér tõb ben kö ze lít hes se a ma -
gyar ál la mi ság szét hul lá sá nak-meg osz tott sá gá nak
a kor sza kát. Egy részt nem Bécs hez kö tik szak -
mai in du lá sá nak évei, hogy a HABS BURG-kér -
dést az ot ta ni kör sa já tos meg kö ze lí té sé nek meg -
fe le lõ en dol goz za fel, ha ké sõbb, a Jó zsef ná dor-
ira tok ki adá sa ide jén kö ze le dik is ah hoz ál lás -
pont ja. Nem is ka to li kus, hogy az el len re for má -
ció árny ol da la i val ne he zen néz hes sen szem be.

Vé gül, SZEKFÛvel el len tét ben, na gyon is sze -
mé lye sek a ki sebb ség be sza kadt ma gyar ság hoz
va ló kö tõ dé sei: csa lád ja sze pes sé gi szár ma zá sú,
ma ga Nagy sze ben ben szü le tett, és Po zsony ban
kezd te ta ná ri pá lyá ját. Nem vé let len, hogy TE -
LE KI Pál mel lett õ a ma gyar de le gá ció tör té ne ti
szak ér tõ je 1920-ban, és hogy ne gyed év szá zad dal
ké sõbb ugyan csak meg pró bál ja tu dá sá val se gí te -
ni az újabb, még há lát la nabb kö rül mé nyek kö zött
Pá rizs ba in du ló bé ke de le gá ci ót.

55..
Tér jünk vissza az el vi szem ben ál lás ra,

még min dig a tár gyalt re cen zió alap ján:
„Nem az a fel tû nõ, hogy a nagy vo na lú

be ál lí tás mel lett bi zo nyos ap ró lé kos sá gok el -
vesz nek, – hi szen ez ter mé sze tes kö vet kez mény
–, ha nem hogy a fény csak oda esik, aho vá a mû -
vész ve tí ti (...) de a tör té ne lem nek még is nem az
a hi va tá sa, hogy a natúrát, mint a mû vé szet, át -
ala kít sa, ha nem el len ke zõ leg, hogy – min den
mû vé szi szem pont el le né re – az igaz sá got re -
konst ru ál ja.” (DOMANOVSZKY 1930, 882.)
En nél is som má sab ban: „SZEKFÛ konk lú zi ói
(...) vég ze te sen el hi bá zot tak.” (Uo., 901.)
DOMANOVSZKY zár sza vai: a ki ad vány fõ el -
lent mon dá sa „az el be szé lõ rész és a szer zõ kon -
cep ci ó já nak egy más tól va ló el haj lá sa”. (Uo.,
903)

So kat mon dó, mit mél tat más fe lõl SZEK-
FÛ mun ká já ban – és itt ér zé kel het jük, hogy a
szem ben ál lás va ló ban szak mai – szem lé le ti és
mód szer ta ni – mindenekelõtt: „pom pás ré szei
van nak, mint pl. a ki rá lyi köz igaz ga tás fej lõ dé sé -
nek, a tö rök el le ni el ke se re dés nek, vagy nem ze ti -
sé gi vi szo nya ink át ala ku lá sá nak pom pás raj za
(…) A mun ka leg na gyobb ér de me, hogy a pusz -
ta po li ti kai tör té ne ten kí vül a köz igaz ga tás, a
gaz da sá gi és a tár sa dal mi fej lõ dés ered mé nye it is
ér vé nye sí ti, s így az evo lú ció mé lyen ha tó erõ it
szer ves össze füg gé se ik ben ma ga sabb egy ség ben
fog lal ja össze. E rész ben csak az vol na a ki fo gá -
sunk, hogy a szel le mi élet tel mos to hán bá nik és
azt túl zot tan sö tét szín ben fes ti. A po li ti kai és a
mû ve lõ dé si té nye zõk nek (…) ez az össze kap cso -
lá sa a ha la dás a ko ráb bi össze fog la ló mun kák kal
szem ben, kö ze le dés a GOETZ-féle kul túr tör té ne -
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ti ide ál fe lé. Ez a kul túr tör té ne ti vagy szel lem tör -
té ne ti irány „nem oszt ja me zõk re” a fej lõ dést
(…) „nem ál lít kor lá to kat az egyes rész let fej lõ dé -
si fo lya ma tok kö zé, ha nem az egész tör té ne tet
mint egyet len szer ves fo lya ma tot fog ja fel”” De,
foly tat ja DOMANOVSZKY: „A tör té net író (…)
semmiesetre sem ér lel het ki va la mely gon do lat -
sort, ha az nem a rész le tek be va ló el me rü lés és a
sa ját kö vet kez te té sünk kel szem ben gya ko rolt
kri ti ka ered mé nye ként je lent ke zik.” (Uo., 902.)

Most már va ló ban ide je, hogy po zi tív ki -
fej té sét is meg kí sé rel jük egy ki vo na to lás szint -
jén, mi re is vál lal ko zik DOMANOVSZKY az
egy év ti zed del ké sõb bi MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé --
nneett ben. Az egyes ta nul má nyok (kö te tek) meg je -
le né se rész ben köz vet le nül a má so dik bé csi dön -
tés elõt ti, rész ben köz vet le nül azt kö ve tõ, te hát a
MMaa ggyyaarr ttöörr ttéé nneett hez ké pest na gyon más po li ti kai
idõ szak be li – a meg va ló sul ni lát szó-rész ben
meg va ló sult re ví zió han gu la tát tük röz het né. Nos,
a kö te tek össze ál lí tá sá nak min den kép pen ez a
for du lat az ide je, ám a ta nul má nyok ma guk jel le -
gük nél fog va is hosszú elõ ké szü le tet fel té te lez -
nek többnyire, ala po zá suk min den kép pen kö ze -
libb a MMaa ggyyaarr ttöörr ttéé nnee tté hez. Az el sõ kö tet elõ sza -
va pe dig szak mai vissza fo gott sá gá ban, a po li ti -
ká tól va ló tá vol ság tar tá sá ban legfennebb gör -
csök tõl le het men te sebb, mint hogy ha pl. a MMaa --
ggyyaarr ttöörr ttéé nneett IV. és V. kö te te meg je le né se kor szü -
let ett volna.

66..
DOMANOVSZKY his to ri og rá fi ai be tá -

jo lás sal in dít ja a MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett
elõ sza vát. A ma gyar nyelv sze ren csés: meg tud -
ná kü lön böz tet ni akár ki fe je zés szint jén is ku ta tá -
si tár gyá tól a tör té net írást mint tu do mányt (tör té -
net, ill. tör té ne lem). Eh hez ma ga az elõ szó sem
fog ja ma gát kö vet ke ze te sen tar ta ni, de a kér dés -
fel ve tés irá nya lé nye ges. A szel lem tör té net – ír ja
DOMANOVSZKY – a ter mé szet tu do mány hoz
ha son ló tör vény sze rû sé ge ket kí ván meg ál la pí ta -
ni, és a tör té nel mi fej lõ dést né hány tör vény sze rû
fej lõ dé si for mu lá ra egy sze rû sí ti. Ho lott „a tör té -
ne lem ben sem mi sem is mét lõ dik, az ese mé nyek
egye di ek, szin gu lá ri sak, a fel tû nõ en egye zõk kö -
zött is lé nye ges kü lönb sé gek van nak. Ami 

azo nos nak lát szik sem az, s az ilyen ha son ló sá -
gok ko ránt sem olyan sza bá lyos is mét lõ dé sek,
mint a ter mé szet tör vény sze rû sé gei.” (DOMA -
NOVSZKY, 1939–1940, 9.) Ezt már a IV. és V.
MMaa ggyyaarr ttöörr ttéé nneett-kö te tet recenzáló DOMA -
NOVSZKY té te le sen meg fo gal maz ta mint el vi
ki fo gást: a kol lek tív je len sé gek elõ tér be eme lé se
ko moly té ve dé si le he tõ sé get hoz ma gá val: a fej -
lõ dést le egy sze rû sí tett for má ba szo rít va el ho má -
lyo sul nak a szubtilitások, az egyé nek te vé keny -
sé ge, a pil la nat nyi hely ze tek dön tõ ha tá sa
(DOMANOVSZKY, 1930, 881).

He lyes bít más részt: a ter mé szet tu do -
mány ok kal szem ben, vi gyáz zunk, nem csak a
tár sa da lom tu do mány ok áll nak, de ál ta lá ban a
szel lem tu do mány ok, te hát mind azok a mód szer -
ta ni lag más ként ala po zan dó disz cip lí nák, ame -
lyek az em be ri szel lem pro duk tu ma it ta nul má -
nyoz zák. Utób bi ak sze mé ben a szó leg tá gabb 
ér tel mé ben vett tör té ne lem ma guk az ele ven éle -
tet élõ (kü lön bö zõ) kul tú rák, vál to zá suk ban, mint
az em be ri szel lem kü lön bö zõ meg nyi lat ko zá si
for mái. Ha son ló kö ze lí tés bõl fa ka dó de fi ní ci ó kat
idéz: (a DILTHEY-tanítvány) SPRANGER sze -
rint a tör té ne lem a kul tú ra éle te, de a szel lem tör -
té net tel szem ben ál ló, a ci vi li zá ci ót ku ta tó fran ci -
ák nál is, HANOTAUX-nál pl. a tör té ne lem az
nem egyéb, mint a tár sa da lom em lé ke ze te,
amely(ben) rend sze re zi és tu da to sít ja ta pasz ta la -
ta it, így ha tá roz hat ja meg jö võ jét is. De
WINDELBANDnál is az em be ri nem em lé ke ze -
te a tör té net. A tör té ne lem te hát mindeképpen
em be ri kö zös sé gek élet él mé nye, és nem lé nye -
ges, hogy a tár sa da lo mé vagy a kul tú ráé, hisz
elõb bi tkp. „gon dol ko dó tár sa da lom”, utób bi ma -
ga is tár sa dal mi ala ku lás. Az em ber csak mint
kö zös sé get al ko tó, kul tu rált lény tár gya a tör té ne -
lem nek. (DOMANOVSZKY, 1939–1940, 9–11)

A tör té net tu do mány fe le lõs sé ge ab ban
áll, hogy az erõk ki szá mít ha tat lan já té ka kö vet -
kez té ben a fej lõ dé si fo lya mat át te kin té se tör té ne -
ti táv la tot kér, és mert az em lé ke zõ nem át élõ is
egy ben, a tör té net ku ta tó nak elõbb meg fe le lõ
szem lé le tet kell mun ká já hoz ki ala kí ta nia-el sa já -
tí ta nia. A mód szer lé pé sei: anyag gyûj tés, majd
for rás kri ti ka, ezt kö ve tõ en ke rül het sor re konst -
ruk ci ós kí sér let re, és ál lan dó ve szély, hogy a tör -
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té nész túl so kat ke ver a szem lé let be ma gá ból, ko rá -
ból. Az ese mény tör té ne tet min den eset re nem csak a
szel lem tör té net kí ván ja meg ha lad ni, ese mé nyek ér -
tel mét, ma gya rá za tot ke res ve. (Uo., 12–13) 

A szel lem tör té net sze rint nincs kü lön mû -
ve lõ dés tör té net (nem ál lít ha tó szem be egy ese -
mény- és po li ti ka tör té net tel), és a MMaa ggyyaarr ttöörr  ttéé nneett
is vál lal tan a po li ti kai té nye zõ ket eme li ki leg el sõ
sor ban, ami a mû ve lõ dés tör té ne ti vo nat ko zá sok -
nak nem igen ked vez het. DOMANOVSZKY ezt
a meg lá tá sát vi lá go san in dok lás nak szán ja (lám,
a cé lok po zi tív nak szánt ki fej té se is a más kö ze -
lí tés sel egybevetbe valósítható meg a leg ké zen -
fek võb ben): a MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett is a
ma gyar nem zet tör té ne tét ad ja, csak né mi leg más
szem szög bõl. Egyik hely ze ti elõ nye épp innen
adó dik: már feltételez(het)i a po li ti kai ese mé -
nyek is me re tét, er re már épít het. 

A vál lal ko zás a fran cia ci vi li zá ciótör té -
net tel ro ko nít ha tó, il let ve a né met kul tú ra tör té -
net tel. Mi köz ben a tárgy ad ta le he tõ sé gek ha tá ra -
it ke re si, egy meg jegy zés ere jé ig a szá zad má so -
dik fe lé nek nagy ant ro po ló gi ai mód szertani di -
lem má ját is elõ le ge zi: a fe hér em ber (saját) ci vi -
li zá ci ó ját ér ti csak a ci vi li zá ció alatt, mert ide gen
kul tú rák meg ér té sé hez hi ány zik be lõ lünk a „re -
zo nan cia”. Az eu ró pai kul tú ra per sze a MMaa ggyyaarr
mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett ben is óha tat la nul meg je le nik,
de in kább bi zo nyos, min de nek elõtt nem ze ti ha tá -
so kon át ér vé nye sül ve, be fo ga dott ide gen ha tá -
sok („noszt ri fi ká lá sok”) ré vén. (Uo., 15–16)
DOMA NOV SZKY va ló ban HANOTAUX-hoz
áll kö ze lebb, aki ta gad ja az em be ri nem kö zös
em lé ke zé sét, és csak nem ze ti tör té ne tet is mer
(an nak re konst ru á lá sa, ár nyal juk to vább az elõb -
bi, a meg ér téskor lá tot érin tõ meg jegy zés tük ré -
ben, ta lán még meg old ha tó). Más fe lõl, az új vál -
lal ko zás szem lé le té nek meg fe le lõ en, eb ben a ma -
gyar tör té net ben az egyén in kább hát tér be szo rul,
elõ tér be a ke re tek ke rül nek, és a hõs he lyett a
(csak agg re gá tum ként ér tett) „nagy nem ze ti tö -
me gek” élet for má ja, gon do lat vi lá ga, te rem tõ
cse lek vé se lesz a fõ sze rep lõ. (Uo., 17)

77..
Az elõ szó a kö te tek te ma ti kus ta go lá sát

is in do kol ja: el nem vég zett elõ ta nul mány ok nél -

kül nem vál lal koz hat nak (eb ben a pil la nat ban)
több re, mint egy to váb bi ku ta tá sok ra ösz tön zõ
(in kább mo za ik sze rû) el sõ szin té zis re. En nek az
„elõtanulmány”-jellegnek, per sze, ír ja GLATZ
Fe renc, vi tat ha tat lan mód szer ta ni ér de mei van -
nak: DOMANOVSZKY jól lát ta, hogy csak a
for rás ada to kat kri ti ka i lag meg szû rõ, a tör té nés
egye di sé gét is lá tó ku ta tói meg kö ze lí tés ké pes
fel tár ni a tár sa da lom, a gaz da ság mû kö dé sét, an -
nak sok szí nû sé gét, a cse lek võ em ber, te hát az
egyén tár sa dal mi cse lek vé sé nek mo ti vá ci ó it
(GLATZ, 1978, 218–219). Ma már ér té kel het jük
azt is, mit je lent ez pl. egy olasz microstoria is -
me  re té ben, a kvan ti ta tív tör té net írás pa ra dig má -
já nak ki me rü lé se ide jén, de a meg ál la pí tás min -
den kép pen egy „hivatalos“ re ha bi li tá ció kez de te
volt. 

Hogy ez nem is szá mí tott olyan könnyû -
nek egy ide o ló gi a i lag ter helt ér tel mi sé gi me zõ -
ben, jól jel zi az év ti zed del ké sõb bi, PACH 
ZSIG MOND Pál szer kesz tet te nagy, bár cson kán
ma radt MMaa ggyyaarr oorr sszzáágg ttöörr ttéé nnee ttee, amely ben a 
Jó zsef ná dor-ira tok sû rû idé zé sén kí vül som má -
san annyi jut DOMANOVSZKYnak, hogy „a
kon zer va tív faktológiából újabb, tár sa da lom- és
mû ve lõ dés tör té ne ti ori en tá ció irá nyá ba ha la dó”
tag ja az 1919 utá ni tör té net tu do mány ban köz -
pon ti sze rep hez ju tó moz gé ko nyabb szel le mi sé -
gû fi a ta labb ge ne rá ci ó nak (Mt 7/2, 1988, 885), 
il let ve hogy: „Mû ve lõ dés tör té ne ti anya gá ban 
ér té kes, de fel fo gá sá ban el avult össze fog la lás:
MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett III. AA kkee rreesszz ttéénnyy sséégg
vvéé ddõõ bbááss ttyyáá jjaa. Szerk. DOMANOVSZKY Sán dor
(Bp. é. n.)” (Mt 3/2, 1987, 1857). Az iro dal mi
uta lás pon tos, de egy ben jel lem zõ. A kö te ten va -
ló  ban nincs fel tün tet ve a meg je le nés éve, de az
jel zés ér té kû, hogy egy ek ko ra vál lal ko zás ra a 12
kö te tes  nagy össze fog la lás ban a pár szór vá nyos
meg jegy zé sen kí vül a kö vet ke zõ szak mai ko -
moly ság jut: a MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett III.
meg je le né si éve 1939 (Mt 3/2, 1987, 1445, lap al ji
jegy zet), négy száz ol dal lal hát rább ugyan azon
kö tet meg je le né si éve 1940 (Mt 3/2, 1987, 1857).

A re ha bi li tá ció iga zá ban csak a 2000-
ben, az Osiris Ki adó nál meg je le nõ MMaa ggyyaarr mmûû --
vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nneett tel va ló sul meg, amely ese ten ként
bõ ven me rít is elõd je anya gá ból, vagy leg alább -

208



is, ért he tõ mó don, ugyan ar ra a for rás bá zis ra tá -
masz ko dik gya kor ta. A szer kesz tõ KÓSA Lász ló
1998. nyá ri elõ sza va vál lal ja az örök sé get:
DOMA NOVSZKY MMaa ggyyaarr mmûû vvee llõõ ddééss ttöörr ttéé nnee tte,
ez a sok szer zõs mû, il let ve va ló já ban ter je del mes
ta nul  mány gyûj te mény a ma gyar tör té net írás je les
ese mé nye volt, egyi de jû leg ol va sói könyv si ker –
ha son más ki adá sa (1990–1991) is rö vid idõ alatt
el tûnt a könyv ke res ke dé sek bõl. A ha son ló újabb
mun ka nyil ván hi ány zott. A mar xiz mus egyed ura  -
lom ra ju tá sa után a mû ve lõ dés tör té net re ál ta lá  ban
ide o ló gi ai gya nú ár nyé ka ve tült (bá tor kod junk ki -
bon ta ni: a kul túr fö lény ag resszi vi táskény sze réé
vagy nyu gal máé, egy vá gyott, il let ve be tel je sült
re ví zió-hely zet em lé kéé), és csak a hat va nas
évek ben kezd te vissza nyer ni lét jo go sult sá gát a
ma gyar tör té net írás ban. Az el sõ újabb rész le tes
át te kin tés a ma gyar kul tú ra tel jes tör té ne té rõl
azon ban az ez red for du ló ig vá ra tott ma gá ra – tár -
gya en nek is (egy) a tör té net tu do mány ok szé les
együtt mû kö dé sé vel ku tat ha tó kul tu rá lis-ci vi li zá -
ci ós fo lya mat volt (Mmt, 9–10).
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SSáánn ddoorr DDOOMMAANNOOVVSSZZKKYY
((11887777––11995555))
ººii IIssttoorriiaa CCuullttuurriiii MMaagghhiiaarree
(Rezumat)

Sán dor DOMANOVSZKY, unul din cei
ma ri ma ri istorici maghiari, a trecut în nefiinþã
acum 50 de ani. Dedicãm aceastã scurtã pre -
zentare memoriei ilustrului savant, care, între
altele, a pus bazele studiului istoric al culturii ºi
civilizaþiei Bazinului Carpatic, al istoriei eco-
nomice ºi sociale ungare. Nãscut în Sibiu, nu a
rãmas strãin niciodatã de problemele istoriei
Transilvaniei, ºi, probabil deloc întâmplãtor,
cercetãtori importanþi din cercurile lui au
întreþinut relaþii rodnice cu instituþiile ºtiinþifice
transilvãnene, între care ºi cu Muzeul Naþional
Secuiesc din Sfântu Gheorghe.

SSáánn ddoorr DDOOMMAANNOOVVSSZZKKYY
((11887777––11995555))
aanndd hhiiss HHuunnggaarriiaann
CCuullttuurraall HHiissttoorryy
(Abstract)

One of the greatest Hungarian historiog-
raphers, Sán dor DOMANOVSZKY, died 50
years ago. We dedicate this short presentation to
the memory of the eminent scholar, who laid the
foundation of historical science, of culture and
civilization in the Carpathian Basin, of Hungari-
an economic and social history. He was born in
Nagy sze ben (Sibiu), but he was never averse to
the problems of Transylvanian history and, prob-
ably not accidentally, important researchers
belonging to his circle had prolific relationships
with scientific institutions in Transylvania
amongst which with Szé kely National Museum
in Sep si szent györgy (Sfântu Gheorghe). 
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