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2_A múlt felfed.indd   4 2011.04.09.   16:42



5

TarTaloMjEgyzék

előszó  •  7

Köszöntő  •  8

Mann Miklós

A magyar történelmi társulat 19. századi történetéből   •  11

Katona Csaba

„A templomba járó öregeket faggattam […] a régi Csabáról.” 
Haan lajos mint ember és történész  •  16

Dusnoki-Draskovich József

följegyzések zsilinszky mihály pályakezdéséről  •  35

Erdész Ádám

Ami a tarisznyába került – márki sándor indulása  •  77

Lakos János

Csánki dezső, a történész és levéltáros  •  98
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Előszó

A Magyar Történelmi Társulat és a Békés Megyei Levéltár 2008 novemberé-
ben A múlt felfedezői – Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békés
vármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából címen historiográfiai 
konferenciát rendezett. A konferencia tematikája és a rendezés módja egyaránt a 
Történelmi Társulat 19. századi vándorgyűléseit idézte. Annak idején a Társulat 
tagjai évről évre más-más megyébe látogattak, hogy ott, a helyi levéltárak anyagát 
kutatva fontos, korábban nem ismert forrásokra bukkanjanak. A 2008. évi gyulai 
konferencia a hajdani vándorgyűlések résztvevőit idézte fel.

A véletlen úgy hozta, hogy a dualizmus időszakában működő, első nagy tör-
ténésznemzedék jó néhány tagja Békés megyei kötődésű volt. Haan Lajos, az első 
megyetörténet szerzője, az első oklevéltár összeállítója Békéscsaba lelkésze volt. 
A helyi oklevélkiadás folytatója, Zsilinszky Mihály Békéscsabához és Szarvashoz 
egyaránt kötődött. Márki Sándor Kétegyházán született, Sarkadon nevelkedett, 
az ő nevéhez Bihar, Békés, Arad megye történetét feltáró írások egész sora kap-
csolódik. Békés megyei, nevezetesen füzesgyarmati születésű volt Csánki Dezső 
országos főlevéltárnok is.

Ők a legismertebbek közé tartoztak, de mellettük Békésben dolgozott még jó 
néhány tanult és műkedvelő történész. 1874-ben ők alapították a Békésvárme-
gyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulatot, amely hosszú működése alatt 
17 évkönyvet adott ki. A maga kutatásai mellett az évkönyvekben megjelent gaz-
dag anyagra támaszkodott Karácsonyi János Békés megye ma is gyakran foroga-
tott első történeti monográfiájának megírásakor.

Ezt a historiográfiai szempontból különösen színes kort és meghatározó sze-
mélyiségeit idézte fel a Társulat és a Békés Megyei Levéltár közös konferenciája. 
Az előadók a tudománytörténeti közelítés mellett figyelmet szenteltek a felidézett 
tudósok habitusának, személyiségfejlődésének bemutatására is. Bízunk benne, 
hogy kötetünk a tudománytörténet és múltidéző érdekes olvasmányok iránt ér-
deklődő olvasók figyelmét egyaránt felkelti.

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma tette 
lehetővé.

Erdész Ádám–Katona Csaba
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Köszöntő

Tisztelt Konferencia! Hölgyeim és Uraim!
Nagy örömömre szolgál, hogy a Magyar Történelmi Társulat nevében tisz-

telettel és nagyrabecsüléssel köszönthetem a mai tudományos ülés minden elő-
adóját és résztvevőjét. Békés megye és korábbi székhelye, Gyula városa mindig is 
őrhelye és fontos központja volt a vidéken folyó történetkutatásnak. A mai kon-
ferencia azzal, hogy a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti 
és Mívelődéstörténelmi Társulat múltja egyes szereplőinek és bizonyos elemeinek 
feltárására vállalkozott, fontos feladatot vállalt magára. Mindenekelőtt azt, hogy 
felvillantsa az országos szervezésű Történelmi Társulat és a megyei hatósugarú 
Békésmegyei Társulat egymáshoz való viszonyát. Ez a helyzet engem is arra ösz-
tönöz, hogy köszöntőmben néhány gondolatot fogalmazzak meg arról, milyen 
szerepet szántak a Társulat „alapító atyái” a vidéken folyó történetkutatásnak, 
mennyire becsülték meg azokat a kutatókat, akik nem kapcsolódtak szorosan a 
fővároshoz.

Az a tény, hogy a mai előadásokban is szereplő Haan Lajos, Zsilinszky Mihály 
vagy Márki Sándor fontos szerepet játszottak nemcsak a Társulatban, de a Magyar 
Tudományos Akadémián is, arra utal, hogy a megyékben és a vidéki városokban 
folyó kutatások lényegesen nagyobb megbecsülésnek örvendtek, mint napjaink-
ban. Ennek elméleti alapjait a Társulat első vezérkara világosan megfogalmazta.

Ismeretes, hogy a Magyar Történelmi Társulat 1867. évi megalakulása után 
rendszeresen szervezett – ahogyan akkor mondták – vidéki kirándulásokat, ván-
dorgyűléseket, amelyeknek kettős céljuk volt: egyrészt megismerkedni az adott 
terület még ismeretlen forrásaival, másrészt erősíteni az adott városban, megyé-
ben folyó történetkutatást és történeti ismeretterjesztést.

Horváth Mihály, a Társulat akkori másodelnöke már az 1868. évi első, ko-
lozsvári vándorgyűlésen arról is szólt, hogy a hazai történetírásban eddig több 
figyelmet fordítottak a szerzők a politika múltjára, „mint ama bár csöndes, de a 
nemzeti fejlődés, haladás tekintetében annál fontosabb jelenetekre, melyek a tár-
sadalmi viszonyok, a családi élet, a polgári foglalkozások, az érzület és a szellem-
irány körében megnyilvánultak”. Egy másik vándorgyűlésen is arra buzdított, 
hogy az élet „zajtalan oldalai” (ipar, kereskedelem, erkölcs, szokások) is váljanak 
a történeti kutatások témáivá.
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E megállapítások szoros kapcsolatban álltak azzal a történetkutató munkával, 
ami a vidéki centrumokban folyt. Megyék, városok, falvak múltjának alakulá-
sában az országos politika nem játszott meghatározó szerepet. Ha a történetíró 
valóban arra vállalkozott, hogy a vidék, a település történetét írja meg, akkor a 
mindennapi élet körülményeiről kellett írnia, a zajtalan hétköznapokról, az egy-
szerű emberek küzdelmes életéről. Pesty Frigyes, aki maga is sokat tett a „vidé-
ki Magyarország” múltjának feltárásáért, hasonlóan nyilatkozott, mint Horváth 
Mihály. „Napról napra élénkebben nyilatkozik az óhajtás, hogy Magyarország 
általános történetét kissé pihentetvén, a nemzet múltjának részleteivel foglalkoz-
zunk” – írta, amikor 1870-ben a Századok hasábjain igen elismerően ismertette 
Haan Lajos könyvét Békés vármegye hajdanáról. A múlt részletei olyan könyvek-
ben jelentek meg, mint Haan Lajos monográfiája. Pesty nem kevesebbet állított 
ismertetésében: „míg egyes korszakok, egyes vidékek, egyes jelenségek történe-
tét mélyebben, kimerítőbben nem tanulmányozzuk, míg hangyaszorgalommal 
ki nem aknázzuk a századok óta rejtett és már pusztuló, elhalványozó adatokat, 
és azok alapján föl nem építjük a nemzet történetét, hiába várjuk, hogy íróink 
cultura-történettel is megajándékozhassák hazánkat”.

Meggyőződésem, hogy a Pesty Frigyes alapján szélesen értelmezett kultúra-
történet, amely az anyagi és szellemi hagyatékot egyaránt magába foglalja, ma 
is csak akkor épülhet szilárd bázisra, ha folytatjuk a vidékenként, településen-
ként rendelkezésre álló adatok hangyaszorgalommal történő feltárását, ha a hely-
történeti kutatást módszertanilag is felkészült, „tudós” történészek folytatják. A 
Magyar Történelmi Társulat, amely a történetkutatók és a történelem iránt ér-
deklődők ma is legnépesebb társadalmi egyesülete, ugyanolyan nézeteket vall az 
országos és helyi történelem viszonyáról, mint azok az elődeink, akik a Társulatot 
alapították.

A jeles elődök: Trefort Ágoston, Haan Lajos, Karácsonyi János, Zsilinszky 
Mihály, Márki Sándor és mások a mai Békés megyei utódok számára is magasra 
tették a mércét. Úgy vélem azonban, Békés megyei kollégáinknak nem kell szé-
gyenkezniük. Implom Józseftől és Szabó Ferenctől Erdmann Gyulán át Jároli 
Józsefig, Erdész Ádámig és Dusnoki-Draskovich Józsefig a mai kutatók az elő-
dökhöz méltó, szakszerű és magas színvonalú munkát végeztek és végeznek a 
megye és a megyei települések múltjának feltárásában.

Több mint három évtizeddel ezelőtt a megye egyik városának monográfiájá-
ról folytattunk igen alapos eszmecserét. Akkor a magyar társadalomtörténet-írás 
egyik fő hibájának azt tartottam, hogy nálunk a nagy szintézisek mindig előbb 
születnek meg, mint az alapos tájegységi, városi, községi feldolgozások. Az ösz-
szefoglalások így nem épülhetnek arra a hagyatékra, amit az egyes tájegységek, 
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városok, falvak társadalma jelent. Három évtized alatt a helyzet sokat javult, de 
még mindig nem lehetünk elégedettek. Meg kell erősödniük azoknak a vidéki 
kutatóbázisoknak, amelyek felvállalják a „hely” történetét, amelyek nélkül nincs 
igazi szintézis. Azt hiszem, Békés megye két kulturális centruma: Békéscsaba és 
Gyula történetkutatói jó úton járnak, jól sáfárkodnak az elődök hagyatékával. 
Ennek tanúbizonysága a mai tudományos konferencia is.

A Magyar Történelmi Társulat Választmányának megbízásából még egyszer 
tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm a megjelenteket, sok sikert és eredmé-
nyes munkát kívánok:

Orosz István 
A Magyar Történelmi Társulat elnöke
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Mann Miklós

A Magyar Történelmi Társulat  
19. századi történetéből

1867-ben a Magyar Történelmi Társulat megalakulásával létrejött a magyar 
történészek, tanárok és érdeklődők központi társadalmi szervezete. Az alakuló köz-
gyűlés elnökké gróf Mikó Imrét, másodelnökké Horváth Mihályt, harmadelnökké 
Ipolyi Arnoldot választotta. A Társulat titkára Thaly Kálmán lett, akit egyúttal 
megbíztak a Társulat folyóirata, a Századok szerkesztésével.

Thaly Kálmán érdemei a Társulat megalakulásában, megszilárdításában elvitat-
hatatlanok, mégis titkári, szerkesztői működése sok zavart okozott kibontakozni 
kezdő történettudományunkban, hiszen személyeskedő problémáival gyakran töl-
tötte meg a Századok hasábjait. Thaly megválása társulati tisztségeitől 1875 nyará-
ra érlelődött meg. Előbb Fraknói Vilmossal kezdődött vitája – A jezsuiták mérgezési 
terve Bercsényi ellen c. előadása kapcsán –, majd egy másik katolikus történetíróval, 
Knauz Nándorral bonyolódott hírlapi polémiába. Ismert történetíróink sajnálkoz-
tak az elmérgesedő viszályon, amellyel a protestáns titkár a Társulat katolikus egy-
házi vezetőit – Horváth Mihályt, Ipolyi Arnoldot, Rómer Flórist, Fraknói Vilmost 
– magára haragította. 

Az akkori vezető történészek közül komoly eséllyel a titkári tisztségre Nagy Iván 
akadémikus, genealógus, az Egyetemi Könyvtár tisztviselője, a Képviselőházi Napló 
szerkesztője, valamint Szilágyi Sándor pályázott. Szilágyi Sándor akadémikus, az 
1850-es, 1860-as években a híres nagykőrösi gimnázium tanára, Arany János ba-
rátja volt. A kiegyezés után az Eötvös József, majd Trefort Ágoston által irányított 
kultuszminisztérium tisztviselőjeként Szász Károly és Markusovszky Lajos társa-
ságában a felsőoktatási ügyosztályon dolgozott. A protestáns Szilágyit – a kézirat-
tárakban található levelek alapján – Horváth Mihály, Toldy Ferenc és a katolikus 
főpapok is támogatták, akárcsak pár évvel később, amikor az Egyetemi Könyvtár 
igazgatói állását is elnyerte.

A korabeli iratok megsemmisülése, illetve a megmaradt levelezés más irányú 
tartalma miatt csak a szavazás végeredményét ismerjük, amely Szilágyi Sándor győ-
zelmét eredményezte. A választás sikere után következő negyedszázadban Szilágyi 
Sándor a Társulat, a magyar történettudomány legfontosabb szervező figurájává 
vált: kezdeményezésével, többnyire vezetésével jöttek létre mindazok a vállalkozá-
sok, amelyek meghatározták a magyar történetírók tevékenységét. Szilágyit a „nagy 
kiegyenlítő”-nek is nevezték, hiszen olyan személy volt, aki a történészek közötti 
személyi vagy szakmai ellentéteket tompítani igyekezett.
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A Századok szerzőgárdája azonnal bővült, hiszen olyan történészek, akik Thaly 
számára nem kívántak dolgozni, hamarosan megkeresték írásaikkal az új szerkesz-
tőt. Így többek között Salamon Ferenc professzor vagy Knauz Nándor nevét em-
líthetjük, de az 1870-es évek második felében a szerzők között gyakran találkozha-
tunk a Történelmi Társulat vezetői mellett Szabó Károly, Wertheimer Ede, Beöthy 
Zsolt, Pesty Frigyes, Pauler Gyula, Thallóczy Lajos nevével is. 

A komoly összeköttetésekkel rendelkező Szilágyi megkezdte a Társulat anyagi 
erősítését – amelyet Thaly sajnos elhanyagolt –, új tagok léptek be, és Szilágyi kéré-
sére Trefort Ágoston kultuszminiszter egy körlevélben a középiskolák, a jogakadé-
miák számára a Társulatba történő belépést ajánlotta. 

Szilágyi társadalmi összeköttetéseit a Társulat érdekében használta fel. Hiszen 
baráti körébe tartozott Tanárky Gedeon – Eötvös, majd Trefort államtitkára –, 
Arany János, Gyulai Pál, Szász Károly, Beöthy Zsolt, Salamon Ferenc. De köz-
ismert volt Treforttal való jó kapcsolata is. Ugyanakkor Szilágyi tagja volt az 
Akadémia Történelmi Bizottságának. Tulajdonképpen a tudósképzés, a tudomá-
nyos munka szervezése, irányítása az 1870-es évek végén már teljesen Ipolyi és 
Szilágyi nemzedékének kezébe került, ők határozták meg a magyar történettudo-
mány századvégi útját – s bár ők még többé-kevésbé autodidakták voltak, mégis 
vezetői lettek az első módszeresen kiképzett, rendszeres részletkutatásokra nevelt 
tudósgenerációnak. Szilágyi biztosított lehetőséget, támogatást egy sor fiatal, kez-
dő történetírónak. A fiatal, tehetséges történészek számára lehetővé tette, hogy a 
Századok számára dolgozzanak. Így egymás után jelentek meg Thallóczy Lajos, 
Károlyi Árpád, Fejérpataky László, Marczali Henrik, Szádeczky Lajos, Barabás 
Samu, Dézsi Lajos, Schönherr Gyula, Márki Sándor írásai. Az 1870-es években 
Zsilinszky Mihály, Tagányi Károly, Acsády Ignác, Ballagi Aladár, Pór Antal, Nagy 
Iván, Borovszky Samu, Angyal Dávid, Deák Farkas, Hunfalvy Pál, Csánki Dezső, 
Horváth Jenő és mások írásaival, nevével találkozhattak gyakran a lap olvasói. De 
Szilágyi összeköttetései, kapcsolatai tették lehetővé több történész külföldi tanul-
mányútját, kutatási lehetőségeit. 

Az 1870-es években a Századoknak évente 10 füzete jelent meg. A füzetek egy-
két tanulmányt, pár könyvbírálatot tartalmaztak. A Tárcza rovaton belül társulati 
hírek, irodalmi szemle található. A vándorgyűlésekről, társulati kirándulásokról 
általában az októberben megjelenő füzet számolt be. Ellentétben az előző szerkesz-
tővel, Szilágyi nem szívesen fűzött megjegyzéseket a megjelent művekhez, esetleges 
tévedéseket viszont lapalji jegyzetben korrigált. A könyvismertetés rovat elsősor-
ban frissességével tűnt ki, hiszen az abban az évben megjelent műveket mutatta 
be. Az első években a Századokban közölt tanulmányok általában a magyar kö-
zépkorral foglalkoztak, a témaválasztás a 18. századig terjedt; az újabb időszakkal 
egyetlen írás sem foglalkozott. Ez alól csak az emlékbeszédek jelentettek kivételt. 
De a történeti irodalom ismertetései között találhatunk 19. századdal foglalkozó 
írásokat is. 
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Szilágyi nagy gondot fordított a taggyűjtő tevékenységre. Ezzel függött össze a 
Társulat anyagi megerősödése, a Századok példányszámának 1300-ra emelése. A 
Társulat vezetői tehát az 1870-es évek végén jogos büszkeséggel állapíthatták meg, 
hogy a Társulat közlönye – amelyet minden tag ingyen kapott meg – közvetítőül 
szolgál a nagyközönség és a szakírók között. 

Az 1870-es, 1880-as években a Századok mellett Szilágyi átvette az Akadé-
miától a Történelmi Tár szerkesztését, és 1885-ben megindította a Magyar Törté
nelmi Életrajzok sorozatot. Az Életrajzok átlag 1300 példányban jelentek meg. Az 
Életrajzok előfizetői elsősorban főúri, nemesi családok tagjai voltak; ugyanők tűz-
tek ki pályadíjakat egy-egy újabb életrajz megírására. De az iskolák, a tanárok is az 
előfizetők soraiban vannak, tehát az értelmiségi olvasók sem hiányoztak.

Ugyanebben az időszakban a Társulat irányította a történelmi források kiadá-
sát; szervezte a vándorgyűléseket, amelyek keretében az ún. történelmi kirándu-
lásokkal összekapcsolva mintegy másfélszáz levéltárat kutattak át. Az arisztokrata 
családi levéltárakban folytatott kutatások maguk után vonták okmánytárak kiadá-
sát. A vándorgyűlések hatására emelkedett a Társulat tekintélye a köztudatban. A 
rendezvények közül kiemelkedett az 1885-ben megtartott történészkongresszus, 
valamint Budavár visszafoglalása 200. évfordulójának megünneplése. 

A Társulat erkölcsi, anyagi megerősödése, az 1880-as évek nagy rendezvényei 
szükségessé tették a titkári iroda megszervezését. Szilágyi Sándor mellett másod-
titkár lett Thallóczy Lajos akadémikus, a Társulat későbbi elnöke, míg titkársegéd 
Szádeczky Lajos történész, az Egyetemi Könyvtár tisztviselője. De Thallóczy bécsi 
levéltár -i gaz ga tói kinevezése következtében hamarosan Szádeczky lett a másodtit-
kár, míg a titkársegédi állást Barabás Samu, a Magyar Országos Levéltár munkatár-
sa – később akadémikus, a Társulat főtitkára – töltötte be. Barabás feladata volt a 
társulati vándorgyűlések, kirándulások szervezése, a Történelmi Tár szerkesztése is. 
A társulati kiadványok – pl. a Századok, a Magyar Történelmi Életrajzok – ügyeivel 
főleg Szádeczky foglalkozott. A titkári iroda tagjainak működése komoly segítséget 
jelentett Szilágyi számára. Hasonlóképpen támaszkodott Szilágyi a tanulmányok 
átnézésében, lektorálásában az 1880-as és 1890-es években Pauler Gyula szakmai 
tanácsaira, lektori véleményére. Pauler az Országos Levéltár vezetője volt, a levéltár 
szervezetének  kidolgozója, ismert történész, aki Szilágyival együtt szerkesztette A 
magyar honfoglalás kútfői c. művet. 

Az 1890-es években a Századok c. folyóirat változatlanul népszerű volt, bár 
Szilágyi makacsul ragaszkodott az 1811. évhez mint korszakhatárhoz, amely utáni 
témát nem engedett megjelenni a folyóirat hasábjain. Ha ismert történész kívánt 
publikálni, a szerkesztő azonnal teljesítette a kérést. Másként alakult a helyzet, ha 
ismeretlen szerzőről vagy gyengébb műről volt szó. Lássunk erre pár példát Pauler 
Gyula és Szilágyi Sándor Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található 
levelezéséből: 
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„Kedves Barátom! 

Mellékelten visszaküldöm Révész czikkét, Németújvári Ivánról. Szorgalommal 
van írva, de mégis csak iskolai dolgozat. Felfogása banális, néha gyermekes. 
Compositioja kivált első felében rossz. Az adatokat csak külsőleg tudja egymás 
mellé állítani, anélkül, hogy az események valódi összefüggését sejtetni engedné 
vagy maga is sejtené! Nagyon át kellene dolgozni, hogy a Századokba beváljék.”

Vagy egy másik bírálat részlete:

„Kedves Barátom!

Welczek czikke, mely egyébiránt csak addig terjed még, hogy II.  Endre a 
Szentföldre indul, nem szellemtelen. Az írónak van esze és bizonyos ismerete, de 
nyelve gyarló; néhány ténybeli hibát találtam benne, és sok dolgot, p[éldának] 
o[káért] az Árpádok tengerre való törekvését, II. Endre politikáját Velencze irányá-
ban, nagyon is subjectiv módon, vagy is oly képet fog fel, a mi talán lehetett volna, 
de hogy így volt, az adatokból nem következik, de még csak nem is valószínű. 
Lehetséges, hogy a tulajdonképpeni hadjáratról szóló második czikk valami újat, 
jobbat tartalmaz, az eddigiek után azonban alig reménylem és csak azt kívánhatom 
– magunk közt legyen mondva – hogy múljék e pohár a Századoktól.”

Sok szerző panaszkodott, hogy művük esetleg évekig várt a megjelentetésre. 
Viszont, amikor pl. Marczali Henrik azzal a kéréssel fordult Szilágyihoz, hogy a 
fiatal, tehetséges Domanovszky Sándor értekezését a dubniczi krónikáról közölje a 
Századok, a szerkesztő azonnal teljesítette a kérést. 

Az 1890-es években az öregedő Szilágyi mellett egyre nagyobb szerephez jutott 
Nagy Gyula társulati jegyző, aki fokozatosan átvette a Társulat titkári irodájának 
vezetését. Nagy Gyula az Országos Levéltár munkatársa, később országos főlevél-
tárnok volt, akadémikus, aki Szilágyi halála után egy ideig a Társulat titkára, a 
Századok szerkesztője is lett. Szádeczky Kolozsvárott lett professzor, így Barabás 
Samura is egyre több feladat hárult. Hiszen – mint közismert – az 1890-es évek-
ben Szilágyi Sándor, aki gyakorlatilag az Egyetemi Könyvtár igazgatói irodájából 
irányította a Történelmi Társulat sokirányú tevékenységét, a tízkötetes millenniu-
mi Magyar Nemzet Története szerkesztését is vezette. 

A nagy, tízkötetes mű szerzőgárdája gyakorlatilag megegyezett a Szilágyi által az 
utolsó két évtizedben a Századok szerkesztése során foglalkoztatott történészekkel. 
Hiszen Marczali Henrik, Pór Antal, Schönherr Gyula, Fraknói Vilmos, Acsády 
Ignác, Angyal Dávid, Ballagi Aladár, Márki Sándor tanulmányaival gyakran talál-
kozhatunk a Századok 1875–1899 közötti számaiban. S ha pár ismert történész 
– pl. Thaly Kálmán, Pauler Gyula, Károlyi Árpád stb. – különböző okok miatt 
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nem is vállalta a megbeszélt kötet megírását, az anyaggyűjtéssel, képek, illusztráci-
ók felkutatásával igyekeztek közreműködni a magyar történettudomány századvégi 
nagy vállalkozásában.

Mindenesetre befejezésül megállapíthatjuk, hogy a Magyar Történelmi Társulat 
ezekben az évtizedekben élte fénykorát: a társulati tagság létszáma megemelkedett, 
a nagyközönség történelmi érdeklődése élénk volt, a vándorgyűlések, a történelmi 
kiadványok hatására nőtt a Társulat tekintélye a köztudatban. A Társulat közlönye, 
a Századok ívszáma 40-ről 60-ra, a példányszám pedig 1300-ról 2000-re emelke-
dett. A Szilágyi által szerkesztett tízkötetes millenniumi Magyar Nemzet Története 
20000 előfizetővel rendelkezett. Ez a tény is bizonyítja a Társulat erőteljes tudat-
formáló hatását, befolyását, szerepét a magyar tudományos történetírás kibonta-
koztatásában a 19. század végén.
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Katona Csaba

„A templomba járó öregeket faggattam […]  
a régi Csabáról.”

Haan Lajos mint ember és történész

„Sajátságos, hogy Haan Lajos, ki a szószéken, a közéletben, a levelezésben any-
nyira hatalmában volt a nyelvnek, ki csinos költeményeket írt három nyelven, s 
kinek vonzó előadása mindig lebilincselte hallgatóit, az irodalomban magában 
jóformán sohasem értékesítette elbeszélő képességét és sohasem törekedett szép 
stílusra.”1 E voltaképpen – visszafogottan ugyan, de mégis – bíráló szavakkal a je-
les történetíró, Márki Sándor2 illette idősebb kollégáját, Haan Lajos békéscsabai 
evangélikus lelkészt, egyúttal Békés vármegye és ezen belül különösen Békéscsaba 
múltjának máig egyik legjelentősebb búvárlóját. Haan életművének 20. századi 
kutatója és értékelője, Székely Lajos ellenben ekképp méltatta őt: „Több művét 
egyidejűleg magyar és szlovák nyelven adta ki anélkül, hogy akár egyetlen mon-
datot is meg kellett volna változtatnia bármelyik elfogultság javára a két változat-
ban.”3 

A két idézet együttesen azt érzékelteti, hogy a historikus Haan stílusa nem volt 
túlzottan színes vagy olvasmányos – másképp fogalmazva: nem illeszkedett a 19. 
század heroikus/romantikus/dagályos túlzásaihoz, legfőbbképpen pedig nem iga-
zodott az akkoriban előszeretettel a nacionalizmusba burkolózó történetírás irány-
vonalához. Kétnyelvű (szlovák és magyar) környezetben felnőtt és ott élő, kettős 
identitású, ráadásul német hangzású nevet viselő emberként logikusan ezt nem is 
tehette – bár sajnos ellenpéldákat is bőséggel lehetne citálni. Az alábbiakban még-
sem Haan történetírói stílusát szándékozom vizsgálat alá vonni – és ilyetén mó-
don cáfolni vagy megerősíteni Márki fenti szavait –, hanem sokkal inkább néhány, 
eddig talán kevésbé vizsgált szempontból szeretném megvilágítani egyéniségét és 
tevékenységét. Nem egyfajta rövid életrajz írására törekszem tehát – megtette ezt 
már más4 –, hanem részben Haan személyiségének néhány igen jellemző vonását 
kívánom bemutatni. Ezen belül elsősorban azt, hogy mennyire jellemző alkotóele-

1 Idézi: Székely, 1991. 10.
2 Márkira nézve l. jelen kötet írását Erdész Ádám tollából! A Századok hasábjain később Márki jegyezte az 

általa egyébként maximálisan nagyra becsült Haan nekrológját: Márki, 1893. Márki és Haan kapcsolatára: 
Somlyói Tóth, 1984. Itt jegyzem meg, hogy a tanulmányban említett személyek életrajzára, rájuk vonatko-
zó szakirodalomra jegyzetben nem hivatkozom, ezek különféle helyeken, részben helytörténeti, részben más 
munkákban könnyedén hozzáférhetőek – kivételt csak akkor teszek, ha ezen életrajzok Haan Lajostól szár-
maznak. Ugyancsak itt jelzem, hogy a korabeli idézeteket – a könnyebb érthetőség kedvéért – mindenkor a 
mai magyar helyesírásnak és központozásnak megfelelően közlöm.

3 Székely, 1991. 9.
4 Székely, 1970.

2_A múlt felfed.indd   16 2011.04.09.   16:42



17

me volt a történetírásában valóban rejtve maradt, sosem harsány humora, illetve 
konferenciánk5 rendező tematikájának megfelelően a Békésvármegyei Régészeti és 
Mívelődéstörténelmi Társulatban (a továbbiakban BRMT) és a Magyar Történelmi 
Társulatban (a továbbiakban MTT) betöltött szerepét szeretném kiemelni, döntő-
en naplójegyzetei6 alapján.

Életrajz pár mondatban

Legalább röviden illik itt is felidézni életpályája legfontosabb állomásait. Haan 
Lajos, azaz teljes nevén Haan Ágoston Lajos7 – még a jénai8 egyetem teológiai 
fakultásának anyakönyve is így jegyezte fel nevét: Haan, Ludw. Ag.9 –, a Nógrád 
vármegyei Sámsonházán született.10 Édesapja, Haan János11 evangélikus lelkész-
ként működött itt, de kevéssel Lajos fia születése után Békéscsabára került, így a 
fiú már ott nőtt föl.12 Némi cinikus humorral azt is mondhatjuk, hogy az alkohol 
szeretete, a dorbézoló és tékozló életmód döntő szerepet játszott ebben. Igaz, nem 
Haan Jánosé, hanem hivatali elődjéé. Boszi Mihályé,13 akit italozó életmódja mi-
att „csapott el” a csabai evangélikus gyülekezet és hívta a helyébe Haan Jánost.14 
A fiatal Haan Lajos tanulmányait a neves me ző berényi gimnáziumban15 kezd-
te, de amikor ez az intézmény 1834-ban átköltözött Szarvasra, akkor ő a felföl-
di Eperjesen (ma: Prešov, Szlovákia) folytatta tanulmányait, részben azzal a céllal, 

5 A Békés Megyei Levéltár és a Magyar Történelmi Társulat A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar 
Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából c. konferenciájára 
– amelynek előadásait írott és szerkesztett formában e kötet tartalmazza – 2008. november 7-én került sor 
Gyulán, a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban.

6 Haan Lajos békéscsabai evangélikus lelkész naplója. OSzK Kt. Quart. Hung. 1952. 94 folio. Megjelent: 
Haan, 1971. 

7 EOL IX/2. Ord. kvek. B. I. köt. (1801–1855) 334.; Haan, 1971. 7.; Haan, 1991. 8. Az Evangélikus 
Országos Levéltárban őrzött források kutatásához nyújtott segítségéért itt mondok köszönetet kollégámnak 
és barátomnak, Czenthe Miklós igazgató úrnak.

8 Erős jénai kötődését jelzi a Jénában az egyetem alapításától, 1558-tól kezdve tanuló magyar diákokról írt 
latin nyelvű kötete: Haan, 1858., továbbá a tény, hogy második feleségével, Wilim Amáliával ebben az 
évben ellátogatott Jénába az egyetem fennállásának 300. évfordulója alkalmából. Haan, 1971. 81–82.; 
Haan, 1991. 94.

9 UAJ VLS, 1841. A jénai egyetemi anyakönyvben rejlő adatokhoz való hozzáférésért Thomas Pesternek, a 
jénai Friedrich-Schiller-Universität munkatársának tartozom köszönettel.

10 Itt érdemes felvetni azt, hogy nem áll-e rokonságban Haan azzal a Haán családdal, amelynek címereslevele 
Nagy Iván hagyatékában maradt fent és éppen születése évében, 1818-ban állították ki. NML XIV. 3. D. 
5. No. 26. Haán család nemeslevele. 

11 Életrajzát l.: Haan, 1991. 77–85. A róla készült festmény fényképe: BéML XV. 9./1604.
12 Érdekes párhuzam, hogy Szarvas híres evangélikus lelkésze, az ifjabb Tessedik Sámuel is úgy került Békésbe, 

hogy ugyancsak lelkész édesapja a fiú néhány éves korában telepedett le a vármegyébe, éppúgy, mint ahogy 
ez Haan János és Lajos esetében történt. Haan Csabához való erős kötődését, egyúttal a mindenkori forrás-
kritika kikerülhetetlen voltát jelzi, hogy a jénai egyetemi anyakönyvben Haan Lajos születésének helyeként 
Csabát írták be: „Geburtsort: Csaba”. UAJ VLS, 1841. 

13 Életrajza: Haan, 1991. 77.
14 Haan, 1971. 7.
15 A gimnáziumra nézve: Elek, 1985/a.
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hogy némettudását tökéletesítse.16 1841–1842-ben németföldi egyetemeket láto-
gatott, előbb Türingiában, Jénában, majd pedig porosz földön, Berlinben. 1843-
tól Selmecbányára (ma: Banská Štiavnica, Szlovákia) hívták meg lelkésznek és taní-
tónak.17 1848-ban, a forradalom idején nemzetőr és tábori lelkész volt, 1849-ben 
Nagylakon (ma felerészt: Nădlac, Románia), 1855-től pedig már a szívének oly 
kedves Békéscsabán volt lelkész. Itt a közélet ismert alakjává lett, így pl. egyebek 
mellett a békési kaszinó alapító tagja volt.18 1891-ben hunyt el. 

Első adalék egy sajátos portréhoz – a szerénység

A Békés Megyei Levéltár két fényképet is őriz Haan Lajosról: az egyiken – ez 
egy mellkép – mosolytalanul tekint a távolba.19 Másik fotója egészalakos kép, jól 
láthatóan műtermi felvétel, ahol Haan gőgös napóleoni pózba meredve, egyik ke-
zét kabátja alá rejtve, a másikat nadrágja zsebébe dugva egy fotel és egy üveges 
könyvszekrény előtt feszít.20 Egy őt ábrázoló festményről készült, ugyancsak a me-
gyei levéltár birtokában lévő fotó21 ellenben azt mutatja, hogy a festő – a korban 
korántsem szokatlan módon – némiképp idealizálta modelljét: Haan arcvonásai 
itt lágyabbak, mellén kitüntetés látható. Összességében e képek alapján a szem-
lélőben igencsak erősödik a benyomás, miszerint Haan egy merev, humortalan, 
horribile dictu savanyú, konok, az élet örömei helyett munkájába temetkező em-
ber lehetett. Naplójának egyes bejegyzései is erősítik ezt az érzést, így pl. az, amikor 
az MTT tagjait a szokott évi vándorgyűlésen vendégül látó egykori iskolavárosa, 
Eperjes nagy csinnadrattával fogadta: „A Magyar Történelmi Társulat ez évi22 ván-
dorgyűlését Eperjesen tartotta. […] Miskolcon, Kassán át este nyolc óra tájban 
értünk Eperjesre. Itt az indóház fel volt koszorúzva, a pályaudvar lampionokkal 
kivilágítva, fogadott díszruhában a megye és a város tisztikara. Az üdvözlő beszé-
det a főispán tartotta. […] Ezután már hintókba ültünk, 200 fáklya fénye mellett 
bevonultunk a kivilágított, fellobogózott Eperjesre. […] Fájdalom, az eperjesiek 
16 Bevett szokás volt, hogy a felföldi iskolákba egyebek mellett a német nyelv elsajátítása végett küldték gyer-

mekeiket a családok. Hasonlóképp onnan német anyanyelvű tanulók érkeztek az Alföldre stb. a magyar 
tanulása okán. Erre nézve l. pl.: „Az értelmiségiek közül is csak néhány diák, illetve a gyülekezethez vissza-
térő evangélikus lelkész és tanító útját sikerült még végigkísérni. A kutatás eddigi adatai szerint néhányan 
a felvidéki városokban tanultak tovább, sőt a legszerencsésebbek külföldi, főleg német egyetemekre is elju-
tottak. A tanulmányok befejezése után a német nyelv begyakorlásához általában késmárki vagy lőcsei isko-
lát, a magyar nyelv elsajátításához leginkább a debreceni vagy a sárospataki kollégiumot választották, volt 
azonban olyan is, aki Nagykállóban »magánháznál« tanult magyarul.” Kujbusné Mecsei, 2003. 95–115.

17 EOL IX/2. Ord. kvek. B. I. köt. (1801–1855). 334. E selmecbányai lelkészkedésnek köszönhetően maradt 
fent róla is az itt idézett ordinációs jegyzékben rövid életrajz. A lelkészek avatásakor egyházkerületenként 
saját kezükkel írták be az életrajzi adataikat az ún. ordinációs könyvekbe, amelyek közül a Bányai kerületé 
két kötetben fennmaradt.

18 Elek, 1988. 54.
19 BéML XV. 9./100. 
20 BéML XV. 9./1808.
21 BéML XV. 9./1808.
22 Ti. 1881. évi.
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annyira elfoglaltak minket különféle ünnepélyekkel (bál, színi előadás, díszebédek 
stb.), hogy bizony keveset dolgozhattunk.”23

Naplójegyzeteinek egésze alapján azonban teljességgel más portré kontúrjai 
látszanak erőteljesebben körvonalazódni. Haan itt sem cifrázza a szavakat, kerü-
li a fölösleges jelzőket, úgy is mondhatnánk: egyszerűen ír. Egyszerűen, de nem 
unalmasan – egy szerény, kimért, sorsával az őt ért csapások ellenére24 megbékélt, 
az isteni akaratot elfogadó, szívében haragot senki iránt nem tápláló, finom hu-
morú ember egyénisége sejlik fel. Ez utóbbi pedig, mármint a humorérzék ténye, 
annyiban semmiképp sem tekinthető újdonságnak, hogy Haan e jellemvonására 
már Dedinszky Gyula is felfigyelt. Az ő Vidám Csaba (Történetek – mesék) c. írá-
sa egyik alfejezetének ezt a címet adta: A régi Csaba. Ezzel kapcsolatban pedig az 
alábbiakat jegyezte meg: „Jegyzőkönyvekből, régi kiadványokból s főként Haan 
Lajos kézirataiból került elő az e cím alá foglalt néhány történet.” Vagyis: Haan 
feljegyezte a maga pozitivista módján a humoros történeteket is, ha nem is tette 
közzé. S hogy ő is tudott színesen és találóan fogalmazni, ha épp úgy látta jónak, 
azt Dedinszky konkrét példával is alátámasztotta: „Az 1744-ben lelkésszé válasz-
tott Tessedik Sámuel25 idejében még zúgó-forrongó méhkashoz hasonlított Csaba 
népe. Tessedik azonban vaskézzel rendet teremtett, a sokféle néptöredékből egy 
egységes népet formált, amint Haan Lajos szellemesen megjegyezte: Tessedik a sok 
fejet egy kalap alá szorította.”26 

Lássuk fentiek igazolására először is a naplójához írt bevezetőt. Ezt Haan azért 
vetette papírra, mert amit naplónak nevez (és amit az ő nyomán ezen írás is, mi-
ként a korábbi szakirodalom, szintén naplóként említ), jórészt nem más, mint 
visszaemlékezés. „Amit eddig elmulasztottam hetenként tenni, pótolom azt emlé-
kezetből egész ezen mai napig, melyen e naplót kezdtem, ti., 1870. január 16-ig. 
Lehet, most már egyet-mást elfelejtek bejegyezni, ami netán érdekkel bírna, de 
amit bejegyzek, arról biztosíthatom az olvasót, hogy az mind igaz, és úgy történt, 
ahogy bejegyeztem.”27

Egyszerűen és tisztán, kételyek nélkül fogalmaz tehát, ami mindvégig jellemző 
marad hangütésére. Nem érvel pl. hosszan arról, hogy miképp és hogyan kezdte 
érdekelni az őt felnevelő település, Békéscsaba múltja, voltaképpen csak a tényeket 
közli: „Ha csak tehettem, elmulasztottam az iskolát, s ott állottam az ótemplom 
ajtaja mellett, s a templomjáró öregeket faggattam kérdéseimmel a régi Csabáról 
tudakozódván.”28

23 Haan, 1971. 112.
24 Haan 1848-ban veszítette el első feleségét, Wilim Karolinát és maradt özvegyen akkor kétéves Linka lányá-

val. Haan, 1991. 95. 1874-ben pedig lányát, akkor már Zsilinszky Mihálynét temette el. Haan, 1971. 
100–101.

25 Ti. az idősebb Tessedik Sámuel, csabai lelkész. Életrajzát l.: Haan, 1991. 65–72.
26 Dedinszky, 1993. 288.
27 Haan, 1971. 5.
28 Haan, 1971. 9. 
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Mondandójába jóformán nem visz érzelmeket, még akkor sem, amikor ez 
részben indokolt volna, részben a téma nagyon is „meghálálná”, hogy veretes sza-
vakkal próbáljon hatni. Így pl. mikor leírja, hogy diákévei kedves helyszínére, 
Eperjesre majd fél évszázaddal később ismét elvetődve ugyanott kapott szállást, 
ahol tanulóként, akkor sem válik hangja érzelgőssé, sőt inkább egyfajta csendes 
humor érezhető, ahogy a költői szárnybontogatásokkal elegy diákéletet felidézi: 
„Én Vandráknál29 voltam szállva, azon szobában, hol ezelőtt 44 évvel mint eperjesi 
tanuló laktam, tanulván a teológiát, faragván a magyar és tót verseket.”30

Haan szerénysége azonban leginkább ott és akkor érhető tetten, amikor olyan 
dolgokról ejt szót, amelyeket hibásnak vél, nem egyezik ízlésével, helytelennek 
tart. Ilyenkor véleményt nyilvánít, méghozzá igen karaktereset, de nem ítélkezik, 
nem kárhoztatja súlyos szavakkal a vétkeseket. Fentebb citáltam azon naplórészle-
tet, ahol arról írt, hogy meglehetős gyakorisággal járt iskola mellé. De miért is tet-
te? Ezért: „De hát akkor a tanítási szisztéma is igen tökéletlen volt. Minden tanító 
azt tanította, ami neki tetszett. Emlékezem, hogy a természetrajzból egész éven át 
az elefántról tanultunk, a hazai történelemből pedig I. Andrásról.”31 Közbevetőleg 
jegyzem meg, hogy mielőtt még bárki ítélkezne az iskolából lógó ifjú Haan Lajos 
felett, talán nem érdektelen idézni a korabeli oktatásról egy másik olyan evangé-
likus lelkészt, aki ugyancsak sokat tett Békés vármegye hírnevének öregbítéséért. 
A szarvasi (vagyis az ifjabb) Tessedik Sámuelről (1742–1820) van szó, akit igazán 
méltánytalan lenne azon vád alá vonni, hogy az iskoláztatás makacs ellenzője lett 
volna: „Önállóan nem gondolkodhatni, magamnak nem vizsgálódhatni, ez volt 
az én második nagy kínom; a harmadik pedig az, hogy az iskolában friss vérrel és 
egészséges testtel 3–4 órát kellett egyfolytában ülnöm.”32 Tessediknek pedig ked-
velt mondása volt a kupferzelli Johann Friedrich Mayertől (1719–1798) ez: „Az 
iskolában és a templomban elbutított fő sohasem jő egyenes állásba vissza.”33 

Haan iskolát és iskoláztatást érő bírálata azonban csak addig terjedt, és nem 
tovább, mint amit fentebb idéztem: nem kezdett lamentálásba, hogy miért is volt 
ez így, és mennyi baj fakadt ebből. De súlyosabb esetekben sem perelte magának az 
ítélkezés jogát.34 Így pl. akkor sem, amikor a vidám jénai diákok részeg tobzódásba 
forduló tivornyáit idézi fel, noha a mélyen vallásos, a munka és fegyelem iránt 
lelkialkatából és meggyőződéséből adódóan elkötelezett emberként ilyesmivel kép-
telen volt azonosulni: „Minket, magyarokat valamennyien szerettek és becsültek, s 

29 Elek Lászlót idézve róla: „a kollégiumhoz mindvégig hű Vandrák András, aki Greguss utódaként a bölcsé-
szeti osztály mindenese lett.” Elek, 1985/b. 150. 

30 Haan, 1971. 112.
31 Haan, 1971. 8.
32 Tessedik, 1942. 26.
33 Idézi: Penyigey, 1980. 40.
34 A részegeskedése miatt elcsapott Boszi Mihállyal kapcsolatosan egyszer mégis indulatosnak bizonyult Haan. 

Elmondása szerint Boszi, aki Aszódról érkezett Csabára, a parókia udvarán a kocsist, aki őt szállította előző 
lakóhelyéről, 12 vesszőcsapással sújtotta saját kezűleg, pusztán azért, hogy az emlékezzen rá, hogy mikor 
hozta Csabára. Haan ekkor „vetette el a sulykot”: „Esztelen!” Haan, 1991. 77.
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bár egy társulatba sem tartozunk, azért szívesen láttak Comerseiken.35 Emlékszem, 
hogy egyszer a West phal lerek36 Comersén voltunk. Már 12 óra tájban alig lehetett 
valakivel józanul beszélni. A senior holtrészegen feküdt az asztal alatt, a dékán va-
lamelyik padon stb.”37

Végezetül érdemes idézni, hogy miképp írt a szolgabírói intézményről, illetve 
magáról Vidovich Ferencről, akinek a házánál élt éveken át, és aki szolgabíróként 
afféle kiskirályként ténykedett. Haan nem fukarkodott a szavakkal, hogy alaposan 
megismertethesse a korabeli vármegyei rendszer taszító visszásságaival naplójának 
olvasóit, ám bármennyire lesújtó is volt a véleménye, indulatos jelzőknek megint 
nem jutott hely naplója lapjain: „Félt is tőle az egész járás, kivált, ha történetesen 
nem a leglelkiismeretesebb ember volt. Fizetése nem sokra rúgott, de annál több 
volt az ajándék, mert mindenki féltette tőle a bőrét. A mesterember, a boltos ke-
reskedő alig merte hozzá beadni a számláját, sőt többnyire ingyen dolgozott neki, 
hogy kedvébe járjon. Csak egy volt a baj: hogy ti. az egész dicsőség csak három évig 
tartott, mert minden harmadik évben újraválasztás volt. […] Íme ilyen nagy és 
hatalmas úr volt az én gazdám, tekintetes, nemes és vitézlő (mert ez volt a hivatalos 
címe) Vidovich Ferenc uram! És ő hasznát is tudta venni állásának. A számlákat 
sehol nem fizette. […] A parasztság azután jött esténként, s úgy 2–3 forintjával tit-
kon visszaváltogatta a fegyverét, s Vidovich uram egy hét alatt csinált magának ily 
módon szép summa pénzt. De kellett is neki. Nyílt házat tartott. Ritka nap volt, 
hogy ne lett volna vendégünk.”38

Második adalék egy sajátos portréhoz – a humor

Már a fenti sorokban is érezhető egyfajta csendes humor, sőt finom, ám harag-
tól, gyűlölettől mentes gúny is, ahogy a kiskirálykodó szolgabíróról szólt: ez mu-
tatkozik meg címe emlegetésében, de abban is, ahogy a „dicsőség” szót használja, 
és azt írja: „csak egy volt a baj”. S vajon elképzelhető-e, hogy az az ember, aki rész-
letesen leírta az alábbi történetet, amely egy vármegyei tisztújítás alkalmából esett 
meg, ne vette volna észre az események tragikomikus színezetét? „Csak amikor a 
biztosok választására került a sor, akkor kezdődött megint az iszonyú lárma és or-
dítás. Ketten voltak jelöltek: Jeszenszky Sándor és Kunos János. Az egyik párt fel-
kapta Jeszenszkyt, a másik Kunost, s több mint fél óráig hurcolták őket fel s alá az 
udvaron, állandóan ordítva: Jeszenszky! Kunos! A két szegény ember sápadt volt, 
mint a fal. Néha olyan közel hozták őket egymáshoz, hogy a fejük csaknem össze-
ütődött. Egyszer, valószínűleg a sok ide- s tovahurcolástól elkínoztatván, Kunoson 

35 „… összejöttek ugyan bizonyos napokon az úgynevezett comersekre vagy comptatiokra, de náluk nem az 
evés-ivás volt a fő, hanem az önművelődés.” Haan, 1971. 27.

36 Azaz vesztfáliaiak. Haan naplója szerint a jénai egyetemi ifjúság három nagyobb landsmanschaftba tömö-
rült földrajzi alapon: a vesztfáliaiba, a frankhoniba és a türingiaiba. Haan, 1971. 27.

37 Haan, 1971. 27.
38 Haan, 1971. 15–16.
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emberi dolog történt: elpisilte magát! Nem kellett ennél több. A kortesek, kik hur-
colták s kiknek kezein végig csurgott a nem várt nedv, egyszerre levetették, s el-
kezdték kiabálni, »Pfuj! Húgyos! Nem kell húgyos!« Így lett vége a komédiának, s 
Jeszenszky maga maradván a síkon, győzött.”

Nehéz nem észrevenni, hogy Haan lényegre törő, röviden és pontosan fogal-
mazó stílusa mintha épp akkor törné át a mondandóját szilárd mederbe terelő gát-
jait, amikor a téma lehetőséget ad humorának felcsillantására. Ekkor, ha nem is 
parttalanná válik mondandója, de stílusa színesebb lesz; másképp fogalmaz, mint 
a fenti eset is példázza. S ha nem is mindig ír ily hosszan, de sajátságos példa az is, 
ahogy megörökítette, miként torolta meg édesapja egy gyermekkori felelőtlensé-
gét: „Csaknem a fél templomot körülmásztam, midőn atyám meglátott. Elborzadt 
a látványra, mert ha egy kissé megcsúszik a lábam, lezuhanok, s nyakamat szegem. 
Szelíden leintett, s amint a földön voltam, ugyancsak jól elverte a nadrágomat.”39

Amilyen derűvel idézte fel a gyermekkori „nadrágverést”, olyan megbocsátó 
humorral ír a később jeles költővé lett Sárosi Gyula egy eperjesi tréfájáról is, noha 
annak ő maga volt „szenvedő” alanya. Irodalmi önképzőkörükben ugyanis verseket 
írtak az eperjesi diákok és ezeket egymás között bírálták. Említést érdemel az is 
(lásd: szerénység), hogy amikor Haan ifjúkori versét idézte, tökéletesen érzékelte, 
a vers mondandója és stílusa talán már keletkezésekor is burjánzott a költői túl-
zásoktól: „Éppen az én dalom, »Rákóczi dala« című volt szőnyegen. Sárosi Gyula 
volt a bírálóm, s igen megdicsérte dalomat. De azért kifogásai is voltak ellene, ne-
vezetesen azt kifogásolta, hogy ez a kifejezés, »irányozza a lélekkaland« igen merész 
kép. Pedig a kópé, épp ő diktálta nekem. Amint tudni illik, délelőtt az iskolában 
ülök Sárosi mellett és dolgozom a dalt, egész odáig: »s ha majd e vad határokon 
véglángja szűmnek elhaland«, sehogy se tudtam tovább boldogulni, s mondom 
Sárosinak: »No, diktálj hát valamit hozzá, poéta!«, s ő azonnal azt mondja rá: »s 
útját szebb csillagok felé irányozza a lélekkaland«. Tetszett nekem s elfogadtam. S 
íme, a gaz kópé éppen azt kifogásolta, amit ő diktált.”40

Bár fentebb utaltam rá, hogy egy-egy tréfásabb epizódnál Haan hajlamosabb 
volt – természetesen önmagához képest – bő lére ereszteni mondandóját, humo-
rának igazi, egyedi fénye azonban akkor csillant meg, amikor nem így tett, hanem 
amikor őt személyében érintő komoly dolgokkal kapcsolatosan engedett meg ma-
gának egy-egy „mosolyt” – éspedig rendre akkor, amikor egy-egy fontos történés 
a kárára vagy javára ugyan, de eldőlt. Ilyenkor Haannál nem olvasható kesergés 
vagy szitok vagy káromlás előbbi, sem pedig öntömjénezés utóbbi esetben. Kiváló 
példája a szerénységgel elegy humornak, ahogy beszámol arról, hogy az 1867-ben 
alakult MTT (amiről alább bőven esik még szó) vezetőségének tagjává választotta 
őt. Szokásához híven rögzítette a tényt: „Ugyanezen évben megalakult Pesten a 
Magyar Történelmi Társulat. Mindjárt az alakuló gyűlésen megválasztattam én is 

39 Haan, 1971. 8.
40 Haan, 1971. 13–14.
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igazgató választmányi tagnak.”41 Ám rögtön ezt követően olyasmit olvashatunk, 
ami a nagy dicsőséget sugalló mondat olvasóját egy szempillantás alatt újraérté-
kelésre készteti, ugyanakkor rögvest szerethetőbbé teszi a friss választmányi tagot: 
„Összesen 45-en vagyunk ilyenek.”42

Az MTT lapja, az ugyancsak 1867-ben alapított Századok természetesen jó-
val komolyabb hangvétellel számolt be a jeles eseményről: „Elnökké gróf Mikó 
Imre, másodelnökké Horváth Mihály, harmadelnökké Ipolyi Arnold, választmányi 
tagokká pedig – kiknek száma Horváth Mihály indítványára egyelőre 45-re ha-
tároztatott – megválasztattak: Balássy Ferencz, Bottka Tivadar, Csaplár Benedek, 
Csengery Antal, Dobóczky Ignácz, báró Eötvös József, Érdy János, gróf Eszterházy 
János, Fabó András, Frankl Vilmos, Glembay Károly, Gyárfás István, Haan Lajos, 
Hajnik Imre, Henszlmann Imre, Horváth Árpád, Horváth Elek, Jakab Elek, 
Karácson Mihály, Knauz Nándor, Nagy-Ajtai Kovács István, ifj. Kubinyi Ferenc, 
Lehoczky Tivadar, báró Mednyánszky Dénes, Nagy Iván, Alsó-Szopori Nagy Imre, 
báró Nyáry Albert, Pauler Gyula, Pesty Frigyes, Pulszky Ferencz, Ráth Károly, 
Révész Imre, Rómer Flóris, Somhegyi Ferencz, Szabó Károly, Szalay Ágoston, 
Szilágyi István, Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán, Toldy Ferencz, Torma Károly, 
Árvai Teöreök Gyula, Véghelyi Dezső, Waltherr Géza és Wenzel Gusztáv.”43

Ismerjük meg ezt követően Haan kudarctűrő képességét: hiszen joggal mond-
hatjuk, könnyű a szerénység köntösét magára öltenie annak, aki épp sikert arat. 
De Haan nem használt nagy szavakat akkor sem, amikor dugába dőlt valamelyik 
elképzelése. Konkrétan arról van szó, hogy akadémiai tagságra jelölték és bizton 
ígérték, nem lesz gond megválasztásával. Ehhez képest lett – amiről ő ismét meg-
ejtő szerénységgel rótta papírosára az alábbiakat: „1871. március hó táján Szakács 
superintendenstől kaptam levelet. […] Kér, küldjem el neki eddig kiadott mun-
káim jegyzékét. Írja, hogy most nem mondja meg, miért kéri ezt; majd megír-
ja később. Én teljesítettem kívánságát, tudván, hogy azért kívánja azt, hogy az 
Akadémiába akar tagnak választatni. Csakugyan, néhány hét múlva tudósított, 
hogy Ipolyi Arnold, akkor egri kanonok vállalta magára ajánlásomat, Lónyay, 
Csengery Antal, Horváth Mihály püspök, Rómer Flóris stb. ideígérték szavaza-
tukat. Ipolyi csakugyan ajánlott melegen, de biz én szépségesen megbuktam. Két 
szavazatom hiányzott. Kaptam 15 szavazatot, kellett volna megválasztásomhoz 17. 
Így buktam meg azután még háromszor, míg végre ötödszörre, 1877-ben megvá-
lasztottak.”44

Afféle ellenpéldaként talán nem teljesen érdektelen idézni ugyanezen esemény-
ről – érzékeltetendő a kérdés súlyát – a Századokat: „Ellenben báró Nyáry és Haan 
(15–13 és 16–10 szavazatokkal) az alapszabályilag megkívántató kétharmad szó-

41 Haan, 1971. 95.
42 Haan, 1971. 95.
43 Horváth, 1867. 11–12.
44 Haan, 1971. 98.

2_A múlt felfed.indd   23 2011.04.09.   16:42



24

többséget ezúttal meg nem nyerhették; mely körülmény […] a történettudományi 
osztály tagjait méltó keserűséggel tölté el, miután ily eljárás az Akadémia több-
ségétől az osztály legilletékesebb ajánlatával szemben, s éppen Nyáry irányában, 
teljességgel nem indokolható. Azonban tisztelt barátunkat éppen az osztály ezen 
élénken nyilvánult kedvező véleménye vigasztalhatja leginkább, s azon körülmény, 
hogy a jövő évi választásokkor neve ismét újabb érdemekkel gazdagodva kerülend 
az összes Akadémia elé, amikor is a mostani volt többség, az osztály kompetens 
ítélete folytán elvégre is kisebbséggé váland, és azzá kell, hogy váljék!”45

A prognózis nem tévedett: ahogy Haan is írta naplójában, több sikertelen 
nekifutást követően 1877-ben végül mégis az Akadémia tagja lett, amint arról 
a Századok ugyancsak hírt adott: „Levelező tagokká Haan és Beöthy Leo lettek. 
Amaz Békés megye monográfusa, ez nemzetgazdasági író.”46 Ezzel kapcsolatosan 
pedig hadd idézzem ismét magát Haant, aki tényszerűen rögzítette a jeles ese-
ményt, nem cifrázva a mondandót, ellentétben a bántó kudarccal végződő, első 
kísérlettel: „Békés vármegyében jelenleg egyedül én vagyok akadémiai tag.”47

Haan a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulatban

Abban a reményben, hogy életrajzi adatainak sorolása helyett egyénisége né-
hány jellemző vonását felvillantva talán sikerült némiképp megismertetni, sőt ezen 
felül megkedveltetni ezen írás „főhősét”, Haan Lajost, a továbbiakban azt szándé-
kozom vázlatosan bemutatni, hogy milyen szerepet is játszott egy alapjában lokális 
„hatáskörű” megyei egyesület, a BRMT életében. Ezen felül azt is, hogy az MTT 
lapja, a Századok mennyiben és miként adott teret a BRMT-hez kapcsolódó, Haan 
személyével és munkásságával összefüggő híreknek: ez ugyanis világosan mutat-
ja, hogy a BRMT rövidesen országos jelentőségre tett szert szakmai berkekben. 
A BRMT hat évvel később jött létre, mint az MTT. Haan naplójában így idéz-
te fel ezt az eseményt: „1873. Emlékezetes ezen év megyénkre nézve azért, mert 
ebben az évben vetettük meg alapját a mindinkább virágzó Békés megyei Régész 
és Művelődéstörténeti Egyletnek. […] Oly egyletnek vetettük meg ezáltal alapját, 
melybe lassanként az egész megye értelmisége beleolvadt.”48 

A gyakorlati működés ezzel szemben egy évvel később, 1874-ben vette kezde-
tét. Az első (alakuló) gyűlésre ugyanis 1874. június 15-én került sor Gyulán.49 Az 
alapszabályt pár nappal később, június 18-án írta alá a megválasztott elnök, illetve 

45 Ahol a Századok szerző nélküli Tárcza c. rovatának híreire hivatkozom, ott jegyzetben rövidítést – a folyó-
irat nevét leszámítva (Századok = Sz.) – nem alkalmazok a pontos visszakereshetőség okán. Tárcza. In: Sz., 
4. (1870) 414.

46 Tárcza. In: Sz., 11. (1877) 571.
47 Haan, 1971. 104.
48 Haan, 1971. 99.
49 Haan, 1971. 100.
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titkár: Göndöcs Benedek és Zsilinszky Mihály (egyébiránt Haan veje).50 Haant 
magát alelnöknek választották meg az alakuló gyűlésen. Hajóssy Ottó vármegyei 
főjegyző (az alispán távollétében) 1874 nyarán fordult levélben a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterhez a BRMT-vel kapcsolatosan. Ebben egyebek mellett tájékoz-
tatta a tárca vezetőjét arról is, hogy „az egyesület régészeti s egyéb tárgyait eddigelé 
részben az idősb Mogyoróssy János gyulai lakos által ajándékozott gyűjtemény, 
részben pedig a közadakozás és megye segéllyel megvásárolt Haan Antal-féle régi-
séggyűjtemény képezik, s hogy az egyesületnek ezen, valamint ezentúl begyülendő 
tárgyai elhelyezéséről akként lőn gondoskodva, hogy a törvényhatóság székháza 
egyik melléképületében alkalmas helyiséget jelölt ki”.51

Ugyancsak Gyula adott otthont röviddel később az első közgyűlésnek is 1874. 
augusztus 3-án. Haan ekkor maga is tartott felolvasást Báró Harruckern Ferenc 
udvartartásáról Gyulán címmel.52 Innentől kezdve az egyleti élet folyamatos volt. 
1875-ben Szarvason, a gimnáziumban volt az első „vidéki vándorgyűlés”, október 
10-én került sor a rendezvényre.53 Egy évvel később, 1876. március 5-én pedig 
Békéscsaba adott otthont a vándorgyűlésnek.”54

Az, hogy a Békés vármegyei egyesület működni kezdett, nem maradt rejtve 
az MTT előtt sem – nemigen lehet kétséges, hogy ebben mások mellett Haan is 
szerepet vállalt mint az MTT igazgató-válaszmányi tagja. De hogy az alábbi tudó-
sításnak ő volt-e a szerzője, nem tudhatjuk. Talán megengedhető, hogy a részletes 
ismertetést szó szerint idézzem; nem csak azért, mert sokat elárul az újonnan ala-
kult egyletről, hanem azért is, mert tükrözi, hogy a Századok olvasója mit tudha-
tott meg róla: „A Békés Vármegyei Régészeti s Történelmi Egyletről avatott kezek a 
következő ismertetést közlik velünk: »Azt hiszem, hogy a Századok olvasói szívesen 
veendik a tudósítást, miszerint a török–tatár dúlta Békésben a jelen év derekán egy 
oly társulat alakult, melynek célja: felkutatni és egybegyűjteni mindazt, ami a tu-
domány, irodalom és művészet, az ipar és kereskedelem, a gazdászat és földműve-
lés, a politika és közélet terén mint megyei nevezetesség tűnt fel; megszerezni a me-
gyebeli kitűnő férfiak arcképeit, életrajzait és műveit; természetben vagy legalább 
fényképezve megőrizni a koronként változó megyei népviseletet; egybegyűjteni az 
állat- és növényország különböző fajainak a megyében látható ritkább példányait; 
a pusztulástól megóvni a megyében található történeti emlékű romokat; felkutatni 
az elszórtan létező vagy a megyére vonatkozó mindennemű régiséget, történelmi 
emlékeket, okmányokat, nyomtatványokat, nemesi címereket, községi pecséteket, 
s mindezeket adományozás vagy esetleg vétel útján összegyűjtve, az elpusztulástól 
megóvni; meg nem szerezhető tárgyakról lehetőleg másolatot venni, s mindezen 

50 MOL K 150. 1886-VII-8. 1466. cs. No. 2375. Gyula, 1874. június 18.
51 MOL K 150. 1886-VII-8. 1466. cs. No. 2375. Gyula, 1874. július 22.
52 Haan, 1971. 100.
53 Haan, 1971. 101–102.
54 Haan, 1971. 102.
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működés eredményét a Gyulán létesítendő állandó megyei régiség- és művelődés-
történelmi tárlatban összpontosítani, s a közönség használatára kiállítani. E cél el-
érésére az egylet nemcsak a szakképzettek és szakkedvelők egyesítése, történelmi, 
közművelődési, régiségtudományi és statisztikai dolgozatok írása, kiadása vagy 
nyilvános felolvasása, hanem nyilvános gyűlések tartása, alkalmas helyeken régé-
szeti ásatások és történelmi nyomozások eszközlése, könyv- és levéltár berendezése, 
nemkülönben a műemlékek, régiségek tanulmányozása és ismertetése által törek-
szik. Ily célú társulatunk tisztikara az első három évre ekképpen alakíttatott meg: 
Elnök Göndöcs Benedek; alelnök Haan Lajos; titkár Zsilinszky Mihály; múzeum-
őr id. Mogyoróssy János; ügyész Keller Imre; pénztárnok Party Ferencz, kik egy 24 
tagból álló választmánnyal együtt vezérlik az egylet ügyeit. Miután pedig az egylet, 
elérendő célja tekintetéből folytonos összeköttetésben kíván maradni mindazon 
országos nevű szaktudósokkal, kik a régészet és általában a történeti tudományok 
fejlesztése körül hervadatlan babérokat szereztek maguknak: az elismerés és hála 
adóját némileg lerovandó, a következő férfiakat választotta meg tiszteletbeli ta-
gokul: Ipolyi Arnold, Horváth Mihály, Thaly Kálmán, Pulszky Ferencz, Rómer 
Flóris, Ormós Zsigmond, Henszelmann Imre, Fraknói Vilmos, Geduly Ferenc és 
Fábián Gábor urakat.« Eddig az érdekes tudósítás, melynek t. írója jövőre is értesí-
téseket ígér számunkra a szép célú társulat működéséről, melyeket is mindig öröm-
mel vévén, egyszersmind az egyletnek, melynek élén oly buzgó és tevékeny férfiak 
állanak, a legszebb jövőt kívánjuk.”55

A Századok valóban figyelemmel kísérte a továbbiakban is a BRMT tevékeny-
ségét: az 1875. évi szarvasi vándorgyűlésről pl. beszámolót közölt: „A békési régé-
szeti és művelődés-történelmi egyesület folyó hó 10-én tartotta első vándorgyűlé-
sét Szarvason, a főgimnázium dísztermében, mely ez alkalommal zsúfolásig meg-
telt. […] Haan Lajos tagtársunk ismertette a múzeum kő- és bronzkori tárgyait. A 
díszes ünnepélyt a szarvasi dalárda nyitá meg s rekeszté be. A kirándulás mintegy 
20 új tagot szerzett e pártolásra méltó egyesületnek.”56

Egy számmal később a Századok az első évkönyv megjelenéséről is hírt adott, il-
letve további információkat is közzétett az egyletről: „A Békés-vármegyei Régészeti 
és Mívelődéstörténelmi Társulat kiadta Évkönyvei I. kötetét, szerkesztve Zsilinszky 
Mihály társulati főtitkár által.57 [...] Van a társulatnak 10 tiszteletbeli, 9 alapító, 
117 rendes és 128 pártoló tagja. Az alapító tagok 100 forint alapítványt, a rendes 
tagok évenként 3 forintot, a pártoló tagok évenként 1 forintot fizetnek. Van a tár-
sulatnak könyv- és okmánytára, múzeuma (melyeknek őre: Mogyoróssy János). 
Évi bevétele 1755 forint 47 krajcár, kiadása 1613 forint 96 krajcár. A társulat el-
nöke Göndöcs Benedek, alelnöke Haan Lajos. A társulat székhelye Békéscsaba és 

55 Tárcza. In: Sz., 8. (1874) 592–593.
56 Tárcza. In: Sz., 9. (1875) 572.
57 Haan maga is írt ebbe az évkönyvbe.

2_A múlt felfed.indd   26 2011.04.09.   16:42



27

működése Békés megyére terjed ki. Köz- és választmányi ülései tudományos fölol-
vasásokkal állanak kapcsolatban.”58

Haan Lajos történetírói munkássága a Századok tudósításaiban

A továbbiakban elsősorban azt vizsgálom írásomban (továbbra is mellőzve a 
teljesség igényét), hogy a Századok mint országos szaklap, mennyire és miképp 
tartotta számon Haan Lajos történetírói működését. Nem lehet kérdéses, hogy 
az MTT lapja meghatározó orgánuma volt a korszak történetírásának, így Haan 
ez irányú munkásságának jelenléte (vagy jelen nem léte) a lap hasábjain kétségkí-
vül fokmérője volt annak, hogy a kortárs történésztársadalom mennyire becsülte 
őt, mennyire kísérte figyelemmel tevékenységét. Ennek bemutatását elsősorban a 
Haan-életmű egyik legjelesebb darabja, a Békés vármegye hajdana c. kétkötetes mo-
nográfia és okmánytár Századokbani „reprezentációja” révén kísérlem meg.

Az összkép kétségkívül pozitívnak mondható. Röviden már a Századok legelső 
száma említést tett Haanról: „Haan Lajos Békés megye történetét írja.”59 A har-
madik szám Békésvármegye főispánjai c. munkáját említette.60 Egy évvel később az 
elismerés újabb jelével találkozhatott a Századokat lapozgató olvasó, mert a híradás 
ekkor már arról szólt, hogy Haan előfizetőket gyűjt megjelenő munkájára:61 „Haan 
Lajos, békéscsabai evangélikus lelkész, s társulatunk választmányi tagja Békés vár
megye hajdana c. monográfiájára hirdet előfizetést. Szerző több év óta tanulmá-
nyozza már e viszontagságos múltú vármegye történetét, s különösen a budai kirá-
lyi kamarai archívumból számos ismeretlen adatot sikerült tárgyára felkutatnia. A 
30–40 ívre terjedendő munka két kötetben, jövő tavasszal fog megjelenni; az első 
kötet magában foglalandja általánosan a vármegye s különösen az egyes városok, 
faluk és puszták történetét, a második pedig a szöveghez tartozó, mintegy 150, 
többnyire még sehol meg nem jelent okmányokból álland. Lelkiismeretesen írt 
monográfiákra történetirodalmunknak valóban nagy szüksége van – üdvözöljük 
azért szerző jelen vállalkozását. Előfizetések a két kötetre együtt 3, s egyes kötetekre 
külön 2 forintjával eszközölhetők Lauffer Vilmos könyvkiadó úrnál Pesten, Váci 
utca 9. sz. december végéig.”62

Újabb egy év elteltével immár az volt a hír, hogy Haan kiadványa napvilágot 
látott. Érdemes egyrészt figyelmet szentelni az elismerés egyértelmű hangjának, 
ugyanakkor azonban az is feltűnhet a figyelmes olvasónak, hogy az ismertetés vé-
gén a Századok is a színesebb, olvasmányosabb stílust kéri számon Haanon: „Békés 
vármegye monográfiája. Derék és ügybuzgó tagtársunk, Haan Lajos Békésről írt 

58 Tárcza. In: Sz., 9. (1875) 650.
59 Tárcza. In: Sz., 1. (1867) 88.
60 Tárcza. In: Sz., 1. (1867) 272.
61 Az olvasó tán megbocsátja nekem ezt és az alább következő néhány hosszabb idézetet – a magam részéről 

nem vélem haszontalannak ezek közlését.
62 Tárcza. In: Sz., 2. (1868) 589.
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munkájának első kötete Békés vármegye hajdana cím alatt megjelent. E terjedel-
mes kötet 327 sűrűn nyomott nagy 8-ad rétű lapon a nevezett vármegye történeti, 
statisztikai, népismei és helyrajzi ismertetését tartalmazza: míg a második kötet 
az idevonatkozó okmánytárat szolgáltatandja. Akkor lesz tehát tulajdonképpen 
bevégzett egész, ha majd e második kötet is világot látand. Részletes és illetékes 
ismertetést róla mi is csak akkor adhatunk; mindazáltal nem véljük korainak, ha 
a megjelent kötetről rövideden már is szólunk néhány tájékozó szót. Szerző mun-
káját két főrészre osztá; az elsőben: Történeti előzmények, XII fejezetben tárgyalja 
a vármegye általános történelmét kellő tekintettel a műveltségtörténetre, a legré-
gibb kortól egész máig; míg a másodikban: Békés vármegye egyes helyei: városok, 
faluk, puszták, egymásután külön-külön közli az egyes helyek részletes történetét, 
úgymint összesen 129-ét. Ezekhez betűrendes névmutató szolgál, s végül Pótlék 
egészíti ki a tartalmas kötetet. Szerzőnek munkája megírásánál, a gyűjtés tekin-
tetében számos nehézséggel kellett megküzdeni, miután az alföldi vármegyék és 
nemes családok levéltárai, tudvalevőleg, a török világban legnagyobbrészt elpusz-
tultak. Békés régibb irományait azonban Brandenburgi György a XVI. század ele-
jén, legalább részben – szerencsére – külföldre, Anspachba vitetvén, ezek a dú-
lások elől megmenekültek, s II.  József rendeletére a hazába visszaszállíttatván, a 
királyi kamara budai archívumába jutának. Innét meríthetett szerző a régibb kort 
illetőleg legtöbb adatot. Második főfontosságú forrása a gróf Károlyi nemzetség 
archívuma volt, de ez már jó részt az újabb időkre; végre – kisebb kútfőket nem 
említve – a múlt század elejétől, név szerint 1715-től kezdve, maga a romjaiból ek-
kor újra éledni kezdett vármegye levéltára. Szerző ez archívumokban, és egyebütt 
is, ahol csak szerét tehette – különösen Békés vármegyében – lehetőleg minden 
adatot összegyűjtött, s méhszorgalmának e művében lerakott gyümölcseit valóban 
méltánylattal kell szemlélnünk. Számos ismeretlen – habár sokszor aprólékos, de a 
tárgyhoz tartozó – adatra lelünk itt. S míg e tekintetben – valamint általában egész 
művével – Haan igen jó szolgálatot tőn irodalmunknak és megyéjének: ebbéli tel-
jes elismerésünk nyilvánítása mellett nem veheti tőlünk nehéz néven, ha őszintén 
kimondjuk, miszerint, a mű előadási modorát tekintve, szerettük volna, ha szerző 
kissé élénkebben ír, a kiválóbb eseményeket mindenütt egyforma részletességgel 
beszéli el, s a főbb alakokat – kiket olykor csak futólag érint – szemlélhetőbben 
kidomborítja. A mű ezáltal érdekességében bizonyára sokat nyert volna. Hogy pl. 
szerző (a 202-ik lapon) Károlyi Sándorral 1711-ben ostromoltatja Gyulát, 1705 
helyett: azt sajtó- vagy tollhibának vesszük, s így még egynémely ily apróbb té-
vedést. Egyébiránt mind e fogyatkozások keveset vonnak le az alaposan és nagy 
szorgalommal írt derék munka becséből, melyet mint tanulságost és élvezhetőt, 
ezennel szívesen ajánlunk tisztelt olvasóink figyelmébe.”63

A Századok rövidesen arról is tájékoztatást nyújthatott, hogy a második kötet, 
azaz az okmánytár is kijött a nyomdából: „Békés vármegye hajdana. Szorgalmas 
63 Tárcza. In: Sz., 3. (1869) 746–747.
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helytörténetírónk, és társulatának választmányi tagja, Haan Lajos címzett művé-
nek második kötete, vagyis okmánytáras része is megjelent, s 309 lapon az 1067. 
évtől a jelen század elejéig kelt nevezetesebb okleveleket tartalmaz Békés várme-
gye történetére. Ezek közül a legtöbb – az egésznek legalább kétharmada – a gróf 
Károlyi nemzetség levéltárából van merítve, s itt jelenik meg először, tehát hazai 
Diplomatariumunkat gazdagítja. Szerző, egykor általunk figyelmessé tétetve a gróf 
Károlyiak archívumának az alföldi vármegyéket illetőleg nevezetes gazdagságára: 
gróf Károlyi György koronaőr őexcellenciája kegyes engedélyét kikérvén, huzamos 
ideig búvárkodott ottan; s íme ernyedetlen szorgalmának szép eredménye! Más 
okmányokat viszont a budai kamarai levéltár Anspachból hazakerült okmányaiból 
– melyeket hajdan Brandenburgi György gróf vitt ki volt Békésből külföldre –, 
ismét másokat, mint szorosan tárgyához tartozókat, már kiadott okmánytárakból 
összegyűjtve közöl; némelyeket viszont a gyulafehérvári káptalanból, családi és ma-
gánlevéltárakból, végre az 1717 óta valókat maga a hosszas pusztulás után romjai-
ból kiemelkedő Békés vármegye és ennek egyes községei levéltáraiból. Szóval Haan 
e méhszorgalommal egybegyűjtött okmánytárral művének becsét – bátran mond-
hatjuk – nemcsak jelentékenyen emelé, sőt megkétszerezte. A kötet, igen helyesen, 
latin címlappal és előszóval is bír, tekintettel a külföldi olvasókra, kik többnyire 
latin szövegű okmányokból álló régibb kori Diplomatariumainkat szintén érdek-
kel forgathatják. Óhajtjuk, hogy Haan Lajosnak – ki a dorpati64 tudós társaságnak 
tagja – jelen becses kiadványa ne csak a hon határain belől, de a művelődésünk 
iránt érdeklődni kezdő külföld történetkedvelői által is ismertessék.”65

Mindezen híradásokat követően Haannak az igazán rangos elismerést egy, a 
munkáját a Századokban tárgyaló könyvismertetés jelentette. Ezt nem kisebb tör-
ténész, mint Pesty Frigyes írta a fent emlegetett, Békés vármegye hajdana c., Pesten, 
1870-ben megjelent munkáról. Érdemes hosszabban idézni Pesty méltató gondo-
latait is: „Ha a munka első kötete tanúságát adja annak, hogy Haan mindazon 
forrásokat, amelyek hozzáférhetők voltak, legnagyobb lelkiismerettel, hajlammal, 
kritikai összevetéssel feldolgozta, a második rész, mely a diplomatariumot foglalja 
magában, dús tartalma által meglep, és valóban méltányolnunk kell azt a szorgal-
mat, mellyel egy oly vármegye okmánytárát tudja összeállítani, mely saját maga 
tán a legkevesebb adatokat szolgáltatta tulajdon történetének megírására. […] 
Bevégzem ismertetésemet azon kívánsággal, hogy azon két kötet, melyet Haan 
Lajos a 62 négyzet mértföldnyi kis Békés vármegyéről írt, mindenütt elismerésre 
találjon, mint a szerző hivatottságának tanújele, és mint becses szellemi termény, 
mellyel irodalmunkat gazdagítá.”66

Pesty dicsérő kritikáját követően arról tudósított a Századok, hogy Békés vár-
megye is elismerte Haan munkájának jelentőségét: a közgyűlés kétszáz példányt 

64 Dorpat a mai Tartu, Észtország második legnagyobb városának régi neve.
65 Tárcza. In: Sz., 4. (1870) 129–130.
66 Pesty, 1870. 478.
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rendelt meg belőle azzal a céllal, hogy a községi iskolák között szétossza azokat. 
„Dicséretes intézkedés; vajon fog-e hasonlót követni Ung vármegye, Horváth János 
által írt saját monográfiáját illetőleg?! Ez utóbbinak megjelenése ekképp legjobban 
biztosíttatnék.”67 – sóhajtott fel a Századok tárcaírója a hír hallatán. Haan egyéb-
iránt arról is gondoskodott, hogy a mű egy példányát az MTT számára is eljuttas-
sa.68 Itt érdemes megjegyezni, hogy a vármegye megrendelése nem csekély jelentő-
séggel bírt, mert a történettudomány anyagi háttere akkor sem volt éppen szilárd, 
miként azt a Századok egy másik híradása is igazolja: „Haan és Zsilinszky társula-
tunk választmányi tagjai előfizetési felhívást bocsátottak ki a Békésvármegyei ok
mánytár II. kötetére, mely eddigelé sehol nem publikált okmányokat tartalmaz.69 
Már azért is, mert egy ilyen okmánytárnak összegyűjtése is sok anyagi áldozatot 
kíván, megérdemlik a szerkesztők, hogy a közönség részvéte lehetővé tegye nekik, 
hogy a kötetet anyagi kár nélkül bocsáthassák sajtó alá.”70

Végezetül Haan munkásságának még egy olyan epizódját említeném meg, ame-
lyet a Századok kiemelkedően méltányolt. Ez pedig nem más, mint annak bizonyí-
tása, hogy Albrecht Dürer családja Békés vármegyéből származott el Nürnbergbe. 
Haan így írt erről a kutatásáról: „… azt bizonyítottam, hogy azon Eytas nevű falu, 
melyet Dürer Albert mint családjának származási helyét említi, nem volt más, 
mint a Gyula városa tőszomszédjában fekvő Ajtós nevű, most puszta, hajdan pedig 
falu, melyet […] a nemes ajtósi Ajtós család birtokolt, s hogy Dürer is ezen csa-
ládnak volt ivadéka, s eszerint birtokos nemes, s midőn Nürnbergben letelepedett, 
családi nevét nem megváltoztatta, hanem Ajtósból szóról szóra Thürerre lefordítot-
ta, miből később Dürer lett. […] Ezen csekély munkám nagy szenzációt okozott, s 
mindenünnen jöttek hozzám üdvözlő levelek és táviratok.”71

A „nagy szenzáció” a Századok hasábjain jelent meg először, ezért a lap igyeke-
zett is az MTT választmányi tagjának és felfedezésének kellő „reklámot” csinálni: 
„Haan Lajos, tisztelt tagtársunk, azon szép siker által buzdíttatva, mely Dürer vagy 
Thűrer, vagyis magyarán most már Ajtós Albert a világhírű művész családi nevé-
nek és származási helyének megfejtése körül tett nyomozásait (lásd és vesd össze 
a Századok 1872. novemberi72 és 1873. januári füzeteit73) koronázta, elhatározá, 
hogy e tárgyról bővebb értekezést írand,74 és azt a Gyula melletti Ajtós pusztának 
térrajzával és a reá vonatkozó XV. századi okmányok teljes szövegű közlésével kü-
lön füzetben adja ki, és pedig, minthogy Dürer iránt legkivált a németek érdeklőd-
nek, a külföld tájékozása végett német nyelven is. Igen nyomós bizonyíték lenne 

67 Tárcza. In: Sz., 4. (1870) 67.
68 Tárcza. In: Sz., 4. (1870) 186.
69 Megjelent: Haan–Zsilinszky, 1877.
70 Tárcza. In: Sz., 11. (1877) 367. 
71 Haan, 1971. 106–107.
72 Haan, 1872.
73 [Haan], 1873.
74 Ez a kötet meg is jelent: Haan, 1878.
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még a már eddig felhozottakhoz, ha a XV. században élt váradi kanonokok sorában 
Ajtós nevűt lehetne fölfedezni, a kiről tudniillik ifjabb Thürer Albert följegyzé-
seiben mint atyjának nagybátyjáról beszél. A váradi és gyulafejérvári káptalanok 
archívumainak gondos átvizsgálása tán e tekintetben is sikerre vezetne.”75

Végezetül pedig egy újabb olyan híradást citálnék, amely ismét Haan dicsé-
retét volt hivatott tudósítani: „Újabb adat Dürer Albert nevéhez. Mily helyes és 
alapos volt tisztelt tagtársunk, Haan Lajos történelmi s nyelvészeti érveken nyug-
vó kombinációja, midőn a magyar eredetű nagy művész nevét eredeti: »Ajtós« 
(Thürer, Dürer) alakjára visszavitte: a füzeteinkben már közlötteken kívűl azon az 
Archeológiai Értesítő által észrevett tény is erősíti, hogy a schletestaedti Wimpfeling 
által 1505-ben – tehát Dürer virágzása korában – kiadott német birodalom törté-
netében a művész neve még Türernek íratik: »Schöns Schűler Albertus Tűrer, ist zu 
unserer Zeit der Ausgezeichneste, und malt zu Nürnberg vollkommene Bilder, die 
von den Kaufleuten nach Italien verführt wer den.«”76

Hosszan lehetne még sorolni, hogy a Századok hányszor és milyen formában 
adott hírt Haan Lajosról magáról, illetve történetírói tevékenységéről. Azonban 
úgy vélem, a fentiek is kellőképp megvilágítják, milyen elismerés övezte őt már 
életében, egyúttal pedig azt is, hogy milyen tájékoztatást kapott róla és munkájáról 
a Századok olvasója. Nem túlzás: kora történésztársadalmának ismert és elismert 
alakja volt: Dürerrel kapcsolatos kutatásaival országos témát illetően tudott felmu-
tatni eredményeket, szűkebb pátriája, Békés vármegye, ezen belül főleg Békéscsaba 
múltjának feltárása révén pedig kétségkívül úttörő munkát végzett, ami ugyancsak 
általános köztiszteletet ébresztett iránta, mint a fenti idézetek is példázzák ezt.

Összegzés néhány szóban

Fentiekben egyfelől arra tettem kísérletet, hogy felvillantsam Haan Lajos egyé-
niségét, másfelől pedig arra, hogy bemutassam, hogy egy helyi, illetve egy országos 
egyesületben milyen szerepet játszott. Tanulmányom lezárásaként hadd vegyek bú-
csút Haantól egy tőle magától kölcsönözött mondattal, amellyel ugyan ő édesap-
ját, Haan Jánost jellemezte, de bizton állítható, esetében igaznak bizonyult a mon-
dás, miszerint az alma nem esett messze a fájától: „A lélek tisztaságából származó jó 
kedv és humor soha el nem hagyta őt.”77

75 Tárcza. In: Sz., 7. (1873) 147.
76 Tárcza. In: Sz., 7. (1873) 451.
77 Haan, 1991. 83.
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Dusnoki-Draskovich József

Följegyzések  
Zsilinszky Mihály pályakezdéséről

Följegyzések két okból: 1988-ban már írtam egy kis esszét Zsilinszky Mihály-
ról.1 Sok jegyzetem maradt írásairól, újságcikkeiről, leveleiről és a róla szóló iro-
dalomról – több, mint amennyire emlékeztem. Ezeket többségében Gyulán és 
Békéscsabán gyűjtöttem össze, most további írásait néztem át, nagyobb részt bu-
dapesti könyvtárakban. Zsilinszkynek jelentős irathagyatékát őrzi az Evangélikus 
Országos Levéltár Budapesten. Ebből először személyes iratait, önéletrajzi jellegű 
följegyzéseit kezdtem átnézni.2 Reméltem, hogy ezekből a töredékekből összeáll 
egy „ideál-önéletrajz”. Kiderült azonban, hogy a visszaemlékezések – mint álta-
lában – csak élete első, ifjúkori szakaszát tekintve (1875-ig) tartalmaznak gazdag 
anyagot, vagyis politikusi pályája kezdetéig. Ám jó néhány olyan részlet, motívum 
fölbukkant, amelyet máshonnan nem ismerünk. E szövegek, valamint egyéb do-
kumentumok és publikált írásai arra is lehetőséget adnak, hogy magát Zsilinszkyt 
szólaltassuk meg. Mondatai fölvehetik így a harcot a múló idővel. Természetesen 
tudatában vagyok annak, hogy – történészi közvetítéssel – egyfajta szubjektív ön-
kép rajzolódik ki előttünk. Mindenesetre igyekeztem ezt a képet más források se-
gítségével pontosítani. 

Az 1838-ban született Zsilinszky történelmünk egy egész korszakának tanú-
ja volt. Megélte a dualista rendszer, az Osztrák–Magyar Monarchia születését és 
bukását is. Ezt és a világháború kataklizmáját mint tragédiát szemlélhette: „Nem 
volt nap, amelyen ne sírta volna el aggodalmait, hogy mi lesz ezzel a nemzettel és 
mi vár evangéliumi egyházunkra. Nem is érdekelte őt élete vége felé más, mint 
nemzete és egyháza sorsa” – jegyzi meg a vele gyakorta érintkező Raffay Sándor 
püspök.3 Egy 1920-ból származó följegyzése azt mutatja, hogy személyes sorsá-
val megbékélt: „Aránylag igen kevés embernek jut oly hosszú idő arra, hogy az 
élet fájdalmaiból és örömeiből oly kedvező arányban részesüljön, mint az nekem 
– Istennek kedvezéséből jutott. Érzem, hogy nem vagyok képes hálámat a jó Isten 
iránt méltóan kifejezni; és azon rokonaim és barátaim iránt, akik életem folyását 
kedvessé és becsessé tették. Elsősorban jó szüleim és rokonaim; másodsorban ne-

1 Dusnoki [Dusnoki-Draskovich], 1988. Újra kiadva: Dusnoki-Draskovich, 2000. Vö. még: Borsi, 
1988.

2 EOL VIII. ZsM 2. 338. cs. (17. d.). Itt köszönöm meg Böröcz Enikő és Czenthe Miklós levéltár-igazgató, 
valamint munkatársaik szíves segítségét. Hasonlóképpen az EOL és a Ráday Könyvtár munkatársainak is 
sokat köszönhetek.

3 A Raffay Sándor által jegyzett Előszó: Lukács, 1935.
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velőim, tanítóim és barátaimnak egész serege. És harmadik sorban azok a jó...” – a 
szöveg itt megszakad.4

1902-ben ekképp összegezte pályáját: „Negyven évi közpálya áll hátam megett. 
Ebből 13 esett a középiskolai tanárságra, 15 országgyűlési képviselőségre és egyházi 
felügyelőségre, 6 főispánságra és 7 államtitkárságra.” (Ezután még három évig volt 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár, 1910–18-ban pedig országgyűlési képviselő.) 
„Mindezek az állások a nemzet új korszakának, az alkotmányos élet fejlődésének 
küzdelmeivel állottak a legszorosabb kapcsolatban. Nem annyira saját elhatáro-
zásom, mint inkább a külső körülmények összhatása tett azzá, amivé lettem. Az 
úgynevezett »akarnokok« lelki állapotát nem ismertem; címet, rangot és külső di-
csőséget soha nem kerestem. De a jó emberek barátságát, becsülését és elismerését 
nagyra becsültem. Azt mondhatnám, hogy ez az ambícióm volt az egyedüli ösztö-
nöm, mely előrevitt.”5

Zsilinszky esetében igen jól érzékelhető a nemzedéki tapasztalat meghatáro-
zó szerepe. Az idősebb nemzedék, tanárai és idősebb pályatársai a reformkor és 
1848–1849 történelmi tapasztalatait és eszméit közvetítették felé. Nagy tisztelet-
tel tekintett az 1848–1849-ben aktív szerepet játszó nemzedék ismert alakjaira, 
„akik akkor voltak hősök, mikor az életveszedelemmel volt összekötve”. „Békés 
vármegyében egész serege volt az ilyen férfiaknak. Kortársaimmal együtt félistenek 
gyanánt tiszteltük őket. Mindenkiről tudtuk, hol, mikor és mely csatában küzdött, 
minő sebeket kapott... Lehet-e csodálkozni afelett, hogy mikor ilyeneknek hangját 
hallottuk a haza szent nevében mennydörögni, egészen más érzés foglalta el keble-
inket, mint ha a mai korban halljuk azokat, kik tetteik hiányát harsány szónokla-
tokkal vélik pótolhatni.”6 

Ifjúként az 1850-es, 1860-as években érték döntő jelentőségű benyomások. Az 
egyik euforikus pillanat Alexander Bach belügyminiszter menesztése volt 1859-
ben. „Közpályám kezdete, nagy szerencsémre, olyan korszakra esett, amelyben az 
emberek kevésbé önzők és anyagiasak voltak, mint most, 40 év után. Az úgyne-
vezett Bach-korszak után a magyar hazafiság egészen eszményi természetű volt. 
Őszintén lelkesültünk a szabadságért, mert tíz éven át keservesen éreztük és szen-
vedtük annak ellenkezőjét. Minden magánérdek nélkül hirdettük az egyenlőséget, 
mert az alkotmányos élet elfajulását nem ismertük, és valódi humánus embersze-
retettel és testvériséggel öleltük magunkhoz a hazában levő nemzetiségeket, mert 
tapasztalásból ismertük, mit jelent az, ha valakit nyelvéért és vallásáért üldöznek. 
Akkor egyetértett, összetartozott az egész politikai magyar nemzet.” Zsilinszky 
szövege mellesleg elárulja elégedetlenségét is az utólag idealizált múlttal szembe-
állított jelennel, vagyis a századforduló Magyarországával, amelyet szerinte önzés, 

4 L. a 2. jegyzetet! Zsilinszky kéziratos szövegeinek helyesírását a legszükségesebb helyeken modernizáltam, az 
apró hiányokat pótoltam, a rövidítéseket föloldottam. 

5 Uo.
6 Zsilinszky, 1885–1886. 6. 
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anyagiasság, a nemzet megosztottsága, a mélyülő nemzetiségi problémák és az al-
kotmányosság elfajulása jellemeznek. Ez utóbbin valószínűleg főként az ellenzék 
obstrukciós parlamenti politizálását érthette.

A feszült helyzetben a nemzet nagyjairól, Bajza Józsefről (1858-ban temették 
el), Kazinczy Ferencről (1859. október 27-én), Berzsenyi Dánielről (sírkövének 
felavatásakor Niklán, 1860. június 14-én) tartott megemlékezések az önkényura-
lom elleni tüntetésekké váltak. Az orosházi születésű Székács József, a pesti evan-
gélikus gyülekezet lelkésze (1860-tól püspök) mondta – mint az „ország papja” – a 
gyújtó hangú beszédeket. Székács az 1859 őszén kibocsátott ún. protestáns pátens 
elleni nyilvános tiltakozásban és küzdelemben is vezető szerepet játszott, valamint 
református részről Török Pál, akik a pesti Protestáns Teológiai Akadémián mind-
ketten Zsilinszky tanárai voltak.7 Benka Gyula is kitér arra visszaemlékezésében, 
hogy Székács, Török és Bloch (Ballagi) Mór oldala mellett Zsilinszky diáktársaival 
tevékeny részt vett a pátens elleni mozgalomban. A teológushallgatók sokszorosí-
tották a körleveleket, az egyházi gyűlések jegyzőkönyveinek kivonatait, segítették 
Blochnak a külföldi, főleg a németországi lapokba küldött értekezéseit az auto-
nóm mozgalmakról, és támogatták Die Protestantenfrage in Ungarn c. munkájának 
nyomda alá kerülését. Ezért bizony abban a küzdelmes időben rendőri ellenőrzés-
nek és csaknem zaklatásnak voltak kitéve.8 Zsilinszky egy eseményről számol be, 
amelynek pesti diákként részese volt: „A Kazinczy Ferenc-féle akadémiai ünnepé-
lyen Szász Károlynak gyönyörű költeményét oly erővel szavalta el az akkori idő-
szak legnagyobb egyházi szónoka, Székács József, hogy a jelen voltak sírva borultak 
egymás nyakába, a lelkes fiatalság pedig, melynek soraiban én is ott szorongtam a 
Nemzeti Múzeum dísztermében, minden egyes mondat után oly hangosan éljen-
zett, hogy a felolvasónak sokszor ismételnie kellett a költői, szép gondolatokkal 
teljes versszakokat.”9 1860 áprilisában Széchenyi István halálának híre rázta meg 
a közvéleményt, de erre itt már csak utal Zsilinszky. Egy tanulmányában azonban 
megállapítja, hogy Széchenyi halála a nemzet ébredésének és feltámadásának orszá-
gos ünnepévé lett. „És mi, akik akkor gyászravatalánál ifjú lelkesedéssel fogadalmat 
tettünk az ő politikai tanainak terjesztésére s a nemzet igaz érdekeinek szolgálatára: 
most ősz hajakkal, több tapasztalattal, de nem kevesebb aggodalommal nézhetünk 
az ismét zavargó és múltjából tanulni nem szerető nemzet jövőjébe.”10 

1868-ban közzétette a nép száján élő Kossuth-dalokat, amelyek összegyűjté-
sét nyilván már az előző években megkezdte.11 1868. január 16-án levéllel fordult  

  7 Kertész, 2006; Szakmári, 2006; Elek, 1994; Székács, 2008; Gergely, 1998. 327–328.
  8 Benka Gyula: Adatok, a miket Én tudok Zs. Mihálynak életéről... EOL VIII. ZsM 2. 356. cs. (18. d.). Ez 

egy négyoldalas, nehezen olvasható piszkozat, amelyen az 1914-es évszám áll, de a címben arra utal, hogy 
Zsilinszky most tölti be a hetvennyolcat, ami 1916-ban volt. Ballagiról és a többi, említett protestáns sze-
mélyiségről is: Zoványi–Ladányi, 1977. Vö. még: Waktor, 2006. 

  9 L. a 2. jegyzetet!
10 Zsilinszky, 1914. 102.
11 Zsilinszky, 1868.
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Kossuth Lajoshoz, és fiai számára két példányt is küldött a kötetből. Levelében 
fölidézi iskolás éveit: „...bevezettetvén az iskolába, s az ottani fenyegetésekből s 
Kossuth névnek gyakran hallott káromlásából kezdtem sejteni, hogy valami nagy 
változás történhetett a világon. Olvasgatni kezdtem oly dolgokat, melyek – mint 
bűn – tiltva valának; új világot láttam ott föllobogni, mely a fölmutatottal teljesen 
ellenkezett –, a Kossuth név előttem is nemzeti eszmévé vált...” Könyve azt bizo-
nyítja, hogy a nép romlatlan, és nem jártak sikerrel azok, akiknek célja Kossuth 
nevének „a nép szívéből való kitépése és megbecstelenítése” volt. Kossuth hazatéré-
sét várja – amint írja – „azon újabb nemzedék is, mely eddig csak szellemi képedet 
hordja szívében, de mely eddigi mostoha viszonyok dacára is Hozzád ragaszkodik 
egyedül, mert Benned s a Te eszméidben látja a hon boldogulásának, függetlensé-
gének és szabadságának egyedüli lehetőségét”.12

Nagyrabecsülését később is megőrizte „a haza atyja”, „a magyar nép legnagyobb 
jótevője” iránt. Itáliai utazásai során két ízben is meglátogatta. 1877-ben Haan 
Antal vendégeként járt Capri szigetén, Nápolyban, Pompejiben, Rómában és 
Firenzében, majd a Torinótól „20 percnyi vasúti járásnyira” lévő Baracconéban ke-
reste fel Kossuthot, 1888-ban pedig második feleségével, Reök Ilonával Torinóban, 
a Via dei Mille 22. szám alatti házban.13

Kossuth eszméitől azonban ő is eltávolodott, hiszen mint politikus a kiegyezési 
rendszer híveként és fenntartása érdekében tevékenykedett. A kiegyezést mint az 
alkotmányosság visszaállítását értékelte az 1848. áprilisi törvények alapján. Ennek 
köszönhetően „új életpezsgés támadt hazánkban és természetesen megyénkben 
is. Nemzeti önálló haladás lett a jelszó”.14 1867 végén írott Kossuth-életrajzában 
azonban még megjegyezte, hogy Kossuth „nem örülhet még nemzetének és ha-
zájának, mert nem láthatja a szabadság azon tiszta fényében, melyben ő akarta 
feltüntetni, mert az árulás ördöge által elvesztett alkotmány s független állami lét 
[...] nincs teljesen visszaállítva”.15 Egy 1869-ben mondott beszédében is utalt arra, 
hogy az előnyös változás dacára igen sok javítani és visszaszerezni való maradt: „a 
közös ügyek, a közös pénz- és hadügy intézményei mellett az ország állami füg-
getlensége és önállása nem lett teljesen visszaállítva, és a belső jólét előmozdítására 
célzó reformok nincsenek még keresztülvíve. Ezen nagy hiányok pótlása tehát a 
legközelébb összeülendő országgyűlésnek maradt nehéz feladatául”.16 

Zsilinszky pályája igazi karriertörténet a dualizmus korának Magyarországán. 
Az nem volt rendkívüli, hogy egy parasztgyerekből tanár és történész lett, de az 
már kivételesnek számított, hogy politikus, országgyűlési képviselő, főispán és vé-
gül államtitkár vált belőle.

Zsilinszky 1838. május 1-jén született Békéscsabán, keresztszülei Áchim János 
12 OSzK Kt. Fond 96. 96/8. Zsilinszky Mihály Kossuth Lajoshoz.
13 Zsilinszky, 1888–1889. Lásd még a 2. jegyzet!
14 Zsilinszky, 1874–1875. 2.
15 Zsilinszky, 1868/a. 5.
16 Zsilinszky, 1869.
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és hitvese, Judit voltak.17 Szüleire, családjára így emlékezett vissza: „Jó atyám, szin-
tén Mihály, előkelő gazdaember volt, aki mint a békéscsabai evangélikus egyház-
nak több éven át gondnoka, majd mint a városnak ismételten megválasztott bírá-
ja, lelkiismeretességével és értelmességével jó nevet vívott ki magának polgártársai 
között. Édes jó anyám, Patay Ilona szerényen, visszavonultan élt gyermekeinek. 
Öcsémen, Endrén kívül három nővérem volt: Judit, Ilona és Mária.”18 (Endre szin-
tén tanár és bölcsészdoktor lett. Egy ideig a Békésmegyei Közlöny kiadója és szer-
kesztője volt.19)

Zsilinszky Mihályt szülei hatéves korában Wilim János néptanító ún. kastélyi 
iskolájába íratták be. Wilim fölfigyelt a szorgalmas fiú tehetségére. Hangsúlyozta a 
több nyelv tudásával járó előnyöket, nagy gondot fordított a rajzra és a szépírásra. 
A visszaemlékező Zsilinszky azt is megállapítja, hogy különösen megragadták taní-
tója bibliai, egyháztörténeti elbeszélései, amelyek után sosem maradt el a röviden 
összefoglalt tanulság: „Legyetek igazságosak, őszinték, erkölcsösek, jótékonyak, ki-
tartók és akkor boldogulni fogtok.”20 

Később a polgári iskolában Orosházán Chovan Zsigmond tanította. Tízéves 
korában atyja a szarvasi főgimnáziumba vitte, ahol Szemián Dénes, Molitórisz 
Adolf, Lu kesch Flóris és Tatay István tanárok vezetése alatt kitűnő eredménnyel 
tette le az évi középiskolai vizsgákat. (Benka Domanovszky Endre és Delhányi 
Zsigmond szarvasi ta nárokat is említi.) A rendes tantárgyak mellett rajztanulással 
és a gyengébb tanulótársak segítésével foglalkozott, az önképzőkört is vezette: „A 
tanév végén rendesen egy-egy diákünnepéllyel, zenével és felolvasásokkal búcsúz-
tunk el a jó szarvasi tanár uraktól és az érdeklődő városi közönségtől.” A nyolc 
szarvasi év után Pest következett: „A jogi pálya mellett legnépszerűbb volt ekkor a 
papi pálya. Szegény jó apám is erre gondolt. Ekkor napirenden volt a két evangé-
likus egyháznak egymáshoz való közeledése és egyesülése. A budapesti evangélikus 
egyháznak magyar papja Székács József volt, egy orosházi iparosnak derék fia, aki 
az egyházi irodalom terén és különösen a pesti evangélikus papi minőségben kiváló 
nevet vívott ki magának. [...] A két budapesti protestáns egyház papjai, Török Pál 
és Székács József olyan jó viszonyban éltek egymással, hogy egymást felváltva köl-
csönösen predikáltak egyik a másikának szószékén is.”21

Zsilinszky tehát a Török Pál és Székács által 1855-ben alapított pesti egyesült 
Protestáns Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait 1858-tól, ahol bölcsésze-
tet és teológiát hallgatott. Székács szívélyesen fogadta és pártfogolta őt. Zsilinszky 
17 EOL VIII. ZsM 2. 360. a. folio (18. d.). Május 6-án keresztelték meg.
18 L. a 2. jegyzetet! Zsilinszky pályáját az ismert lexikonokon kívül röviden összefoglalja: Korniss, [1926]; 

Lukács, 1935. A családnév alapján Zsilinszky úgy vélte, hogy elődei Zsolnáról telepedtek Csabára, az 
1720-as években már több Zsilinszky nevű személyről van adat (L. a 17. jegyzetet).

19 Szinnyei, 1914. 1938.
20 Zsilinszky, 1871/a. 12.
21 L. a 2. jegyzetet! Szarvasi és pesti iskolai bizonyítványaiból több megmaradt: EOL VIII. ZsM 2. 360. b. 

folio (18. d.). Iskolai füzetek, dolgozatok, pesti teológiai tanulmányairól készített jegyzetei is megtalálha-
tók: Uo. 1. és 2. stb. cs. (1. d.). Benka Gyula: Adatok, a miket Én tudok Zs. Mihálynak életéről...
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büszke volt arra, hogy mesterének vallhatta. Mint azt megemlékezésében hangsú-
lyozta, Székács életpályájából megtanulhatjuk, hogy „egy szerény iparos származású 
gyermek, kinek isten világos értelmet és meleg szivet, amellett ernyedetlen munka-
kedvet is adott, miként emelkedhetik fel magasra, miként válhatik az egyháznak, 
a hazának és a társadalomnak hasznos tagjává”.22 Szinte ugyanezt saját magáról is 
elmondhatta volna, hiszen ő is selfmade man volt, aki tehetsége, szorgalma, kitartó 
munkája révén emelkedett föl. Egyik művéből kiderül, hogy jól ismerte Benjamin 
Franklin önéletírását. Úgy vélte, hogy Frank lin élete a legtanulságosabbak közé tar-
tozik: „Abból látni, mint lehet munka által meggazdagodni, mint lehet önképzés 
által tudományt szerezni s mindkettő által a haza és emberiség javát előmozdítani.” 
Az egykori nyomdászinas rendkívüli szorgalma révén oly magas polcra emelkedett, 
hogy amerikai követként gyakran királyokkal ült egy asztalnál.23 

Székácson és Török Pálon kívül Pesten Zsilinszky tanára volt Filó Lajos, Ballagi 
Mór, Háberern Jonathán, Gönczy Pál, Bihari Imre, Kovács Gyula, a diáktársak kö-
zött pedig ott találjuk Győry Vilmost és Thaly Kálmánt. A tanulás mellett Fabiny 
Teofil családjánál nevelősködött.

Tanulmányait a szokásos külföldi egyetemjárással, a hallei (1860 októberétől) 
és a Wilhelm von Humboldt alapította, igen színvonalas berlini (1861 áprilisá-
tól) egyetemen fejezte be. Mindkét egyetemen a teológiai fakultásra iratkozott be. 
1861-ben őszinte rokonszenv fogadta a magyarokat, a Berlinben együtt diákos-
kodó Zsilinszkyt, Győ ry Vilmost és Benka Gyulát: „Bárhol jöttünk össze a né-
met atyafiakkal, mindenütt politizáltunk; ők is, mi is szidtuk a zsarnok osztráko-
kat...”.24 (A német egység ügye miatt kezdett erősödni a porosz–osztrák ellentét.) 
Zsilinszky megjegyzi, hogy ekkor fordult figyelme a politikai és a jogi tanulmányok 
felé. Közös tanárjuk volt Wilhelm Schott, akinek Kalevala-magyarázatai elragad-
ták őket: „...különösen azért volt kedves tanárunk, mert mint finnista, a magyar 
nyelvből is értett valamit; s a feletti örömében, hogy bennünk magyarokban végre 
talált hallgatókra, oly lelkesen magyarázott, hogy vele együtt mindhárman vertük 
a padot elragadtatásunkban”.25 Győryt a neves történész, Johann Gustav Droysen 
előadásai is lenyűgözték. Nem kizárható, hogy néhány előadását Zsilinszky is meg-
hallgatta, de erről nem maradtak jegyzetei. Friedrich Ludwig Georg von Raumer 
középkor-történeti előadását vette fel Berlinben, akiről viszont azt írja, hogy elvesz-
tette Győry becsülését, mert az első órán a középkori magyarokról elfogult gyűlö-
lettel beszélt. Zsilinszky berlini egyetemi jelentkezési lapjából az derül ki, hogy ő 
is otthagyta Raumer előadását, mert tőle nem kapott értékelést és aláírást. Benka 
visszaemlékezésében azt írja, hogy Zsilinszky előbb a jénai (tévesen hallei helyett; 

22 Zsilinszky, 1876–1877. 5. Kossuth-életrajzában is hangsúlyozza, hogy Kossuth „önerejéből, magas szü-
letés nélkül, annyi jelesek közt a legmagasabb emberi méltóságra bírt emelkedni”. Zsilinszky, 1868/a. 3.

23 Zsilinszky, 1873. 152. és 154. (első kiadás: Pest, 1867). E tankönyvében tanítványainak Franklin 13 
életszabályát, ill. követendő erényét is például állítja.

24 Zsilinszky, 1884–1885. 53.
25 Uo. 54.

2_A múlt felfed.indd   40 2011.04.09.   16:42



41

Jénában legföljebb csak látogatást tehetett!), utóbb a berlini egyetemre vétette fel 
magát, hol korának legkiválóbb tanárait hallgatta. Szintén említi közöttük a tör-
ténész Droysent, valamint a neves nyelvészt, Franz Boppot, az indogermán nyel-
vészet megteremtőjét, de előfordulhat, hogy idősen visszatekintve már megcsalta 
emlékezete. Zsilinszky az egyetemi dokumentumok és teológiai tanulmányainak 
harmadévi jegyzetkötete szerint Halléban és Berlinben egyaránt főként teológiai, 
egyháztörténeti tárgyakat vett fel, amelyeket bölcsészeti kurzusokkal egészített ki, 
jegyzetei pedig csak e tárgyakból vannak, a történelem hiányzik.26 

Zsilinszky „az egyetemi szünidők alatt nagy utazásokat tett Németország kü-
lönféle vidékein, különösen ott, ahol Luther és reformokat követelő társai működ-
tek. Természetesen nemcsak Luther, hanem Kálvin és Zwingli, Melanchton és más 
reformátorok működési helyeit és sírjait is meglátogatta.”27 A látókört szélesítő 
utazásokat tanárként is folytatta, Németország mellett Svájcban, Franciaországban, 
Itáliában járt. Angliába azonban sajnálatára nem sikerült fiatalon eljutnia. 1908 
nyarán látogatott el először oda, amikor egy gazdasági tanulmányúton vett részt, 
amelyet az Országos Magyar Gazdasági Egyesület rendezett.28

1861 őszétől Szarvason tanított, 1864-től már rendes tanárként. „Még be se 
fejeztem az utolsó félévet Berlinben, amikor atyám arról értesített, hogy a béké-
si ev[angélikus] esperesség által fenntartott szarvasi főgimnázium tanárává lettem 
megválasztva.” [...] „Szakom: a magyar irodalom és a történelem volt. Amellett egy 
pár évig a vallást is én tanítottam a felsőbb osztályokban, és elnöke voltam a fő-
gimnáziumi önképzőkörnek is.” (Másutt említi, hogy magyar irálytant, földrajzot 
és szépírást is tanított.) Tatay István gondos igazgatósága alatt annyira fellendült a 
főgimnázium, hogy fölötte az 1865–1866. tanévtől kezdve néhány évig egy teoló-
giai tanfolyam vagy intézet is kifejlődött. Tatay vezetésével Zsilinszky (ő tanította 
a teológiai enciklopédiát, valamint a bevezetést az Ószövetség könyveibe) és Benka 
Gyula voltak a szaktanárok. A rajztanodában Lányi Gusztávval együtt vezette be az 
önként jelentkező diákokat a rajzművészet alapjaiba, 1864-től pedig könyvtárnok 
is volt.29 Benka Gyula szerint a 12–14 000 műből álló könyvtár rendezésére, keze-
lésére, átnézetes elhelyezésére vonatkozó nagy munkálatot mintaszerűen végezte. 
Zsilinszky e könyvek között töltötte megtakarított idejét, s művei írásánál sokat 
meríthetett belőlük. Hogy a magyar misézést a lassan magyarosodó szlovák egy-

26 EOL VIII. ZsM. 2. 2. cs. (1. d.) és 360. b. folio (18. d.). A dokumentumok szerint Halléban Tholuck, 
Müller, Erdmann és Haym, Berlinben Twesten (az egyetem rektora), Trendelenburg, Mullack, Piper és 
Schott óráit látogatta. Benka azt állítja (Adatok, a miket Én tudok Zs. Mihálynak életéről...), hogy Jénában 
Kuno Fischertől esztétikát, Tholucktól teológiát tanult. Az utóbbi azonban Halléban tanította.

27 L. a 2. jegyzetet! Följegyzései egy részében egyes szám 3. személyben ír magáról. Fennmaradtak úti jegyzetei 
és úti naplója 1861-ből, illetve 1864-ből. EOL VIII. ZsM. 2. 340., 341. és 342. cs. (18. d.), valamint 
egy Skizzenbuch (uo. 345.) a rajzaival, amelyben pl. Fichte, Hegel és Schleiermacher síremlékét, valamint 
Tegelben Alexander von Humboldt emlékoszlopát is megörökítette.

28 L. a 2. jegyzetet! 1908. szeptember 28-án Ferenc Józsefnél tett tisztelgő látogatást. Az uralkodó kérdéseire 
felelve számolt be erről az utazásról.

29 L. a 2. jegyzetet! Benka, 1895. 112., 149–151.; Nádor, 1934; Zsilinszky, 1872. 118., 133., 136.
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házközségben vonzóbbá tegyék, a gimnáziumi tanárok a vasárnapi istentiszteletek 
alkalmával egyházi szónoklatot mondtak, amelyből Zsilinszky igencsak kivette a 
részét. A hosszú téli estéken az ismerős családoknál váltakozva rendezett teaestélye-
ken pedig a fiatalabb tanárok – köztük Zsilinszky – közérdekű tudományos felol-
vasásokat tartottak. Nősülése előtt egyébként Chovan Zsigmond tanító házában, 
kedves és kedélyes baráti körben, gond és keserűség nélkül teltek napjai, ahol nem 
hiányzott a tréfálkozás, az együttes éneklés/zenélés.30 

A tanítás mellett ismeretterjesztő előadásokat tartott, tankönyveket írt és dol-
gozott át az általa tanított tantárgyakhoz, történelmi műveket fordított francia és 
angol nyelvből, lefordította és kiadta Tessedik Sámuel önéletírását. Sorjában jelen-
tek meg történelmi dolgozatai, köztük a Szarvas történetét áttekintő kismonográfia 
(a község 150 éves fennállása alkalmából), amelyet szlovák nyelven is közzéadott. 
1866-tól 1874-ig húsznál több számottevő munka került ki a keze alól!

A történelmet az alsóbb osztályokban életrajzok formájában próbálta meg föl-
dolgozni és vonzóbbá tenni, szakítva a politikai változások szerint tagolt korsza-
konkénti tárgyalással. Történelemtanítási módszere az érdeklődés állandó ébren-
tartása volt. Igen büszke volt később arra, hogy szónoklattani kézikönyvét Rudolf 
trónörökös tanításához is megfelelőnek találták: „A szónoklati példák között 
Kossuth Lajostól is volt két beszéd közölve, melyeket a Koronaherceg könyv nélkül 
tanult be és szavalt el Rimély Károly tanárjának, a mostani besztercebányai derék 
püspöknek, ki a legjobb szellemben vezette magas növendékét.”31 

A kiegyezés utáni években Szarvason is éreztette hatását a politikai megosztott-
ság, aminek következtében megbomlott a korábbi összetartás. A tanári kar szemé-
lyes érintkezése is zordonabb és kedélytelenebb lett, és Zsilinszky Mihálynak a köz-
kedveltségben erősebbé váló tanárnak is támadtak ellenfelei, ami az érzékenykedő 
és olykor erőszakosságra hajló ifjú tanárt elkedvetlenítette – írja Benka. Ráadásul 
az egyházban konfliktus robbant ki Jancsovics István lelkész váratlan távozása nyo-
mán, aki – miután egy indítványát a presbiteri gyűlésen leszavazták – hirtelen el-
határozással, szó nélkül elhagyta az egyházat és kivándorolt Amerikába. A kérdés, 
hogy miként kezeljék az ügyet, valósággal szétvetette az egyházkormányzatot, a 
községben is meghasonlás, sőt – Zsilinszky szavával – lázongások támadtak. Az 
ügybe a vármegye és a pártpolitika is belefolyt, mivel Jancsovics mellett lépett 
föl sógora, Kollár János, aki megyei főszolgabíró és balpárti képviselőjelölt volt. 
Valószínűleg ő adott ki egy Emlékiratot, amely a presbitérium tagjait is bírálta. A 

30 EOL VIII. ZsM. 2. Benka Gyula: Adatok, a miket Én tudok Zs. Mihálynak életéről...
31 L. a 2. jegyzetet! A tankönyvírásra Tatay biztatta. Amikor Zsilinszky panaszolta, hogy a tankönyvek nem 

felelnek meg a modern követelményeknek, igazgatója azzal próbálta vigasztalni, hogy ezen az állapoton 
alig lehet másképp változtatni, mint új tankönyveket írni. A könyv Kossuth 1848. július 11-én a képvise-
lőházban mondott híres beszédét hozza. A másik szöveg (Játékosság. Intő beszéd) tényleg tanító jellegű és a 
szerencsejátékokra vesztegetett időfecsérléstől óv, a következő tanulsággal: „A szabadúlásnak azonban csak 
egyetlen eszközét ismerjük; és ez: a munka, és a szorgalom.” Zsilinszky, 1868/b. 506–519., 530–532.
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presbiteri gyűlés megbízásából Zsilinszky (aki presbiter volt) írt erre egy választ, 
amelyben világosan előadta az egyházi békétlenség valós okait.32 

Ezeket figyelembe véve érthetőbb, hogy 1874-ben lemondott állásáról, miután 
idős, beteg édesapja is hazahívta: „Tanárságról családi okokból való lemondásom 
után, apám kívánságához képest – aki nekem a Körös-csatorna partján az Apponyi 
utcában házat építtetett s egy kis birtokot is vett a kígyósi határban – Békéscsabára 
mentem lakni, ahol Haan Lajos és Szeberényi Gusztáv vezetése alatt [az] egyházban 
csakhamar presbiterré választottak. Részt vettem az egyházi gyűléseken, és csak-
hamar egyházfelügyelővé lettem.” Zsilinszky 1867-ben alapított családot. Július 
14-én vette feleségül Haan Lajos csabai evangélikus lelkész és történész egyetlen 
leányát, Karolinát. 1874-ben járvány („hólyagos himlő”) szedte áldozatait Csabán, 
és szeptember 12-én a fiatal, 26 éves Karolina is elhalálozott – édesapja naplója 
szerint skarlátban. A következő év január 26-án Zsilinszky 58 éves édesapja, április 
3-án pedig tízhónapos fia, Mihály is elhalálozott.33 

Úgy tűnik, hogy Zsilinszky Mihály e magánéleti tragédiáin munkával, ak-
tív közéleti tevékenység vállalásával próbált túljutni. Ezekben az években ki-
bontakozott közéleti tevékenysége, és végül innen indult el politikusi pályája is. 
Bekapcsolódott egy megyei múzeum és – ennek kapcsán – egy társulat alapítása 
körüli eszmecserébe és szervező munkába. A körülmények is kedvezően alakul-
tak. 1867-ben létrejött a Magyar Történelmi Társulat, amely forrásgyűjtő vidéki 
kirándulásaival, a Századok c. folyóirat elindításával is mintát adott. A Társulat a 
történettudomány művelése mellett a történeti ismeretek terjesztését jelölte meg 
feladataként. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1873. augusztus 
13-án körlevélben fordult az ország törvényhatóságaihoz annak érdekében, hogy 
támogassák területükön tudományos és művészeti célú egyletek és múzeumok fel-
állítását. Temesvárott már 1872-ben megalakították a dél-magyarországi történel-
mi és régészeti társulatot, Nagyváradon pedig a Bihar megyei történelmi és régé-
szeti egyletet. Mindkét társulatnak múzeum is köszönhette létét. 

Békés megye székhelyén, Gyulán a kezdeményezés érdeme Mogyoróssy Jánosé 
volt, aki 1868-ban fölajánlotta régiséggyűjteményét és könyvtárát Gyula város kö-
zönségének, majd régészeti egyletet próbált alapítani, végül 1873 tavaszán Haan 
Antal itáliai műkincsekből álló gyűjteményének közadakozás útján történő megvá-
sárlására tett közzé felhívást. Ekkor már a megye is felkarolta az ügyet, és az 1874. 
február 9-i közgyűlés kimondta egy megyei múzeum felállítását. Mogyoróssy és 

32 Zsilinszky, 1874; EOL VIII. ZsM. Benka Gyula: Adatok, a miket Én tudok Zs. Mihálynak életéről..., 
valamint l. a 2. jegyzetet! Zsilinszky máshol arra is utal, hogy a konfliktus a Pohl Dániel jegyző elleni mél-
tatlan rágalmak terjesztésével indult. Zsilinszky, 1872. 59–60; Zsilinszky, 1901. 18–19.

33 Haan, 1971. 96., 100–101.; BéML IV. 426. 259. 1874. 541. Mivel az itt megadott, a Békés Megyei 
Levéltárban őrzött halotti anyakönyv félig szétporladt, Kovács Pál lelkész úrnak köszönöm a hiányzó ada-
tok pótlását. (BEGyL Halotti anyakönyvek XI. kötete alapján.) Zsilinszky és Haan Karolina házasságából 
elsőként egy Lajos nevű fiú született 1868. július 25-én, majd egy Amália nevű leány 1871. április 9-én, 
Mihály 1874. június 5-én. Karolina halálának okaként az anyakönyvben fekete himlő szerepel. 
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Haan Antal gyűjteményeit, Haan Lajos, Göndöcs Benedek és Titius Pius páter 
adományai egészítették ki.34

Békéscsabáról Munkácsy Mihály nagybátyja és nevelőapja, Reök István szólt 
hozzá egy újságcikkben a múzeum ügyéhez. Igen helyesen kifejtette, hogy ennek 
legfőbb célja a megyében talált régiségek gyűjtése volna, és csak másodsorban a 
megyén kívül talált magyar és idegen régiségeké. A múzeumban a megyében talál-
ható minden tudományos és művészeti, természeti és ipari nevezetességet kellene 
összegyűjteni, mert feladata az volna, hogy a megye múltjának s jelenének pros-
pektusát adja, mind anyagi, mind szellemi és erkölcsi tekintetben.35 

Reök művelt és érdekes egyéniség volt, akivel Zsilinszky nyilván kapcsolatba 
került. Reök ügyvéd volt Pesten, 1847-ben az Ellenzéki Kör jegyzője lett, a kö-
vetkező évtől Klauzál Gábor minisztériumában titkárként szolgált. A szabadság-
harc leverése után Csabán húzódott meg. Sok mindennel próbálkozott, láthatólag 
kereste itt a helyét, tevékenységi lehetőségeit. Gazdálkodott, színházat szervezett, 
a Békésmegyei Gazdasági Egyesület alelnöke volt 1867–1870 között, újságot 
szerkesztett, 1875-től a város első közjegyzőjeként működött. Az 1850-es évektől 
Omaszta Máriával (apja Omaszta Zsigmond ügyvéd, 1860-ban alispán) élt együtt, 
akit csak 1871-ben vehetett feleségül, mivel az előző évben sikerült végre előző 
házasságát fölbontani. (Első felesége már régen elhagyta, két leányuk meghalt.) 
Valószínűleg e válás bonyodalmai következtében is tértek át mindketten evangé-
likus hitre. Négy gyermekük született, de miután kisfia, Aba elhalálozott, Reök 
1877. július 9-én öngyilkos lett. Leányuk, Ilona katolikus hitben nevelkedett. 
Innen érthető meg Zsilinszky Ferenc József előtt tett kijelentése, hogy felesége apá-
caiskolából került ki. (Feltehetőleg a lippai leánynevelő intézetről van szó, ahol 
Ilona húga, Erzsébet is tanult.) Zsilinszky 1883-ban vette feleségül a 22 éves Reök 
Ilonát.36 A hitbeli különbség nem érintette példás házaséletük zavartalan boldogsá-
gát – jegyzi meg emlékezésében Lukács György.37 

A múzeumot illető vitában Göndöcs Benedek apát és gyulai lelkész vetette 
föl egy egyesület alapításának a szükségességét. Ekkor kapcsolódott be a vitába 
Zsilinszky – igen fontos meglátásokkal. Javasolta, hogy a társulat szélesebb mű-
ködési kört jelöljön ki magának (ne korlátozódjon a régészetre), és legyen általá-
ban egy „mívelődéstörténelmi társulattá”, amely iránt többek érdeklődését lehetne 
felkölteni: „Nekünk oly köz mí ve lő dési egyesületet kellene létrehoznunk, melynek 

34 Orosz, 2009. 133. Zsilinszky, 1874–1875; Hampel, 1876/a; Hampel, 1876/b; Cs.  Tóth, 1985; 
Németh, 1993. 7.; Dusnoki-Draskovich, 2000/b. 

35 Békés, 3. (1874) 11. sz. Idézi: Zsilinszky, 1874–1875. 5–6.
36 L. a 2. jegyzetet! Reök életrajzi adatait Czeglédi Imre gyűjtötte össze: Czeglédi, 2001. Szintén ő jegy-

zi meg, hogy Ilona Mezőtúron halt meg 1948-ban, ahol az 1920-as évektől Zsilinszkynek birtoka volt. 
(1897-ben Horgoson 749 holdat birtokolt.) Négy fiúgyermekük született. Tibor, Mihály, István (kereszt-
szülei Munkácsy és felesége) és Antal. Tibor az első világháborúban az oroszok elleni csatában esett el. 
Mihály és István végigszenvedték az első világháborúban az olasz hadjáratot. Antal a külügyminisztérium-
ban, 1937-től a londoni követségen szolgált.

37 Lukács, 1935. 12.
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tagjául lenni Békés megye minden rangú és rendű polgára dicsőségének tarthassa, 
mely hivatva volna az értelmi haladást nemcsak felkölteni, hanem állandóan táp-
lálni is a nép minden rétegeiben...” Tehát a közművelődést, az ismeretterjesztést 
kívánta előtérbe állítani, emellett a társulat működésére nézve is több gyakorlati ja-
vaslatot tett. „Egyesüljünk rend- és rangkülönbség nélkül!” – e szavakkal zárta fel-
hívását. Végül a megyei múzeum feladataira nézve a Reökéhöz hasonló, jól átgon-
dolt véleményt fejtett ki: „... ne álljon csupán régészeti dolgok gyüjteményéből, 
hanem legyen a mi vármegyei mindennemű emlékeink, szellemi és anyagi termé-
nyeink, iparcikkeink, koronkinti szokásaink és erkölcseink hű visszatükröztetője, 
legyen az nagy férfiaink arcképeinek és élettörténetének megőrízője, a tudomány 
és a művészet érdekeinek emelője...”.38 

1874. június 18-án megalakult a Békésvármegyei Régészeti és Míve lő dés tör té-
nel mi Társulat, augusztus 3-án pedig a Békésvármegyei Múzeum is Gyulán. A tár-
sulat elnökévé Göndöcs Benedeket, alelnökévé Haan Lajost, titkárává Zsilinszkyt, 
múzeumi igazgatóvá Mogyoróssyt választották meg. Ez a felállás a lehető legjobb-
nak mondható. Göndöcs nyitott, lelkes, tevékeny egyéniségként a „fő mozgató 
volt” Zsilinszky szerint.39 Haan már országosan ismeret történész, az első megye-
történet írója, a Magyar Történelmi Társulat tagja, amelynek igazgató-választmá-
nyába is beválasztották. Évente részt vett az ország más-más vidékein tartott ván-
dorgyűléseken és az ezekhez kapcsolódó levéltári kutatásokban. Történésztársaival, 
Pesty Frigyessel, Szabó Károllyal, Thaly Kálmánnal, Nagy Ivánnal stb. gyümöl-
csöző együttműködést alakítottak ki. Abban állapodtak meg, hogy közlik egymás-
sal, ha levéltári kutatásaik során olyan iratot találnak, amely valamelyikük számára 
érdekes.40 Mogyoróssy mint szenvedélyes gyűjtő kapott ideális feladatot. A fiatal, 
agilis és széles kitekintésű, a külföldi történetírás új eredményeit ismerő Zsilinszky 
ekkor már jó néhány publikációval felhívta magára a történészszakma figyelmét. 
Nem véletlenül választották meg 1878-ban az Akadémia levelező tagjává. (Utóbb 
a történelmi bizottság tagja, majd alelnöke lett.) Apósa révén, de önállóan is szé-
lesítette kapcsolathálóját. Természetesen bevonta szarvasi tanártársait, barátait 
a társulat munkájába. „Azt lehet mondani, hogy az igazán nagyszerű eredmény 
biztosítása körül ő szerzett magának legtöbb érdemet. Az ő nagy összeköttetései 
a vármegye művelt közönségével és a vármegye ügyeit vezető férfiakkal, a fővárosi 
tudósokkal, a Magyar Tudományos Akadémiával és a Kisfaludy Társasággal és kü-
lönösen a vidéki történelmi és régészeti társulatokkal nagy mértékben járultak a tíz 
évi munka örvendetes eredményéhez” – így értékeli jóval későbbi följegyzéseiben 
saját szerepét és titkári, illetve főtitkári tevékenységét.41 Ő szerkesztette a társulat 
évkönyveit, amelyekben tőle jelent meg a legtöbb (23) publikáció: néhány fon-

38 Békés, 3. (1874) 12. sz.; Békésmegyei Közlöny, 1. (1874) 11. és 12. sz.; Zsilinszky, 1874–1875. 6–8.
39 Göndöcsről vö.: Czeglédi, 1998.
40 Draskovich [Dusnoki-Draskovich], 1991; Székely, 1970.
41 L. a 2. jegyzetet! A Kisfaludy Társaságnak alapító tagja volt (az újraalapításról van szó).
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tos tanulmány, számos forrásközlés, valamint jó színvonalú, sok adatot tartalmazó 
életrajzok, megemlékezések. Ezzel csupán az ifjú Karácsonyi János tudta fölvenni 
a versenyt 21 közleménnyel. Rajta kívül más tehetséges fiatalok is feltűntek itt: 
Csánki Dezső, aki egy füzesgyarmati lelkész fia volt, ifj. Jankó János, a későbbi 
neves etnográfus, valamint a gyulai Oláh György.

Aktív szerepet főként a helyi értelmiség játszott, lelkészek, tanárok, ügyvédek, 
orvosok, megyei és városi tisztviselők (főjegyzők). Az évkönyvekben azonban az 
ország neves történészei, régészei is közöltek írásokat: Károlyi Árpád bécsi kutatá-
sai eredményeiből, Fraknói Vilmos (aki fölhívta a figyelmet a müncheni okleve-
lekre, vagyis a Brandenburgi György őrgróf által kivitt Corvin-levéltárra), Szilágyi 
Sándor, aki 1875-től a Századok szerkesztője, a Magyar Történelmi Társulat tit-
kára volt, a köröstarcsai születésű Szabó Károly, Thaly Kálmán, Hampel József 
régész és végül Pulszky Ferenc is eljött előadást tartani.42 A társulat tiszteletbeli 
tagjai között láthatjuk Ipolyi Arnoldot (eredetileg Stummer; a család egyik ága 
Békés megyében élt, Ipolyi testvére, Terényi Lajos is ide került, aki neves politikus, 
másodalispán, országgyűlési képviselő volt),43 Horváth Mihályt, Rómer Flórist, 
Fraknói Vilmost, Thaly Kálmánt, az író és fordító Fábián Gábort Aradról, Pulszky 
Ferencet, a Nemzeti Múzeum igazgatóját, Henszlmann Imre régészt, valamint a 
délmagyarországi társulat alapítóját és elnökét, a művészettörténeti munkákat író 
Temes vármegyei főispánt, Ormós Zsigmondot. E névsor szintén utal a társulat 
vezetőinek kiterjedt kapcsolataira. Az évkönyvekben a forrásközlések, az esemény-
történeti jellegű és életrajzi, valamint a régészeti írások domináltak. Emellett azon-
ban művelődéstörténeti, történeti statisztikai, földrajzi, néprajzi (vegyíti ezeket ifj. 
Jankó János helységleírása Tótkomlósról) és irodalmi tárgyú tanulmányok is meg-
találhatók. 

Zsilinszky javaslatának, amely a művelődéstörténetre terelte a figyelmet, lett 
értékelhető eredménye. A társulat első évkönyve részben tematikus jellegű mű-
velődéstörténeti számnak tekinthető,44 és a későbbiekben is találunk ilyen tárgyú 
írásokat (pl. a Békés megyei boszorkányperekről, a csabai nép életmódjáról és szo-
kásairól stb.). Az évkönyvet Pauler Gyula ismertette és értékelte a Századok lap-
jain:45 „Az ilyen speciális célú társulatoknak tehát fő céljuk, fő működési körük, 
hol a legfontosabb szolgálatot tehetik: a műveltségtörténet, és e feladatot a Békés 
megyei társulat csakugyan helyesen fogta föl, amint az oly egylettől, melynek egyik 
fő munkása Leckynek fordítója, Zsilinszky Mihály, másképpen nem is várható.” 
Ezután azonban Pauler kitért arra, hogy jobban szeretné, ha a társulat neve csupán 
„Békés-megyei történelmi társulat” volna, és óvta a túlzástól: nehogy elhanyagolja 
a politikatörténetet vagy egyszerűen azt, amit „történelem”-nek szoktunk nevezni. 
42 Mann, 2009; Kereskényiné Cseh, 1990.
43 Zsilinszky, 1885–1886; Héjja, 2002. 199–202. Ipolyi, Rómer és Fraknói kapcsolatáról is: Rottler, 

1969.
44 Haan, 1874–1875; Győry, 1874–1875; Hajóssy, 1874–1875.
45 Pauler, 1875. 725–727.
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Végül óvta, hogy ne tévedjen „ama absztrakt irányba”, mely a történelemből filozó-
fiát csinál, mégpedig az „új, pozitív irány cégére” alatt, de valójában annak rovásá-
ra, a konkrét, kézzelfogható egyedi jelenségek és a tények kutatását mellőzve. Tehát 
főként az általa akkor már csak Auguste Comte-epigonnak tartott Henry Thomas 
Buckle (és az amerikai John William Draper), valamint kevésbé – „a hármuk közül 
kétségkívül a legnagyobb történetírói tehetség” – William Edward Hartpole Lecky 
történetírására utal bíráló éllel, akik jelentős hatással voltak az ifjú Zsilinszkyre.46 

Az autodidakta angol Buckle civilizációtörténete (History of Civilisation in 
England. I–II. köt. 1857–61.), amely a szerző elhalálozása miatt torzó maradt, va-
lójában figyelemre méltó vállalkozás volt, gyengéi a természettudományokat min-
tának tekintő, a társadalmi fejlődést természeti törvényekkel magyarázni kívánó, 
túl leegyszerűsítő pozitivista elméletből fakadtak. A hagyományos esemény- és po-
litikatörténettel szemben egy más történetírás lehetőségét vázolja fel: „... ahelyett, 
hogy a tudomány fejlődéséről informálnának bennünket, és arról, hogy a tudo-
mány terjedése hogyan érintette az emberiséget, [...] a történészek nagy többsé-
ge a legjelentéktelenebb és legnyomorúságosabb részletekkel tölti meg a munkáit: 
királyok és udvartartások személyes jellegű anekdotáival; véget nem érő áradatával 
annak, mit mondott az egyik miniszter, és mit gondolt a másik; és, ami mindennél 
rosszabb, hosszú beszámolókkal hadjáratokról, csatákról és ostromokról, amelyek 
[...] a mi számunkra a legteljesebb mértékben haszontalanok, mivel sem új igazsá-
got nem tartalmaznak, sem olyan új eszközökkel nem szolgálnak, amelyekkel új 
igazságok lennének felfedezhetők. [...] Az emberi faj igazi története az értelem által 
felfogott tendenciáknak a története, nem pedig azoké az eseményeké, amelyeket 
érzékeink észlelnek.”47 

Buckle tehát arra buzdította a történészeket, hogy irányítsák figyelmüket a tu-
domány, az irodalom, a művészetek, a hasznos felfedezések, és végül a népszoká-
sok és társadalmi viszonyok kifejlésére.48 Ezek között a tudomány, szélesebben a 
tudás, a művelődés, vagyis az értelmi fejlődés elsődlegességét hangsúlyozta. Volt 
ennek előzménye, a felvilágosodás (különösen Voltaire) hagyományának folytatá-
saként a francia és angol történetírásban erőteljesebb volt a kultúrtörténet, mint 
Németországban. Amikor Buckle a civilizációt alakító fő tényezőket a természeti 
környezetben, az éghajlatban, a talaj adottságaiban és a táplálkozásban véli meg-
találni, akkor Montesquieu juthat eszünkbe. E szemlélet következménye lehet az 
is, hogy nem a jól ismert események, nem a királyok, főurak, nemesek, hanem a 
kultúra kiemelkedő képviselői – jórészt polgárok – játszanak döntő szerepet az eu-
rópai társadalmak fejlődésében. Mivel az egyedivel és az individuális cselekvésekkel 
szemben a nagy összefüggések, az indukció útján nyert általánosítások és a tör-
46 Pauler, 1873. 239., 241. Zsilinszky Draper könyveit is olvasta, de feltehetőleg később. Jegyzetein nincs 

dátum: Draper „Európa szellemi fejlődésének történetéből”. EOL VIII. ZsM. 2. 68/7. cs. (4. d.).
47 Buckle, 1873–1881. II. köt. 51–52. Itt Romsics Ignác modernizált fordítása alapján idéztük a szöveget. 

Romsics, 2003. 28.
48 Breisach, 2004. 281.
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vényszerűségek keresése a feladat, a kollektívum, a gondolkodásmódok, a tömegek 
vagy a nép élete, mindennapjai is érdekessé válhatnak. A történészt – kiragadva 
Pauler világos szembeállítását – kitűzött céljától függően esetleg jobban érdekelheti 
„az, hogy mit evett a sokszor igen buta tömeg”, mint „a hősök bátorsága, az állam-
férfiak esze”.49 

Ez a történetírás a nemzetgazdászat, a statisztika, a demográfia és a földrajz 
eredményeire próbál támaszkodni, így valóban egy újfajta művelődés- vagy tár-
sadalomtörténet bontakozhatna ki. Tóth Zoltán értékelését idézhetjük: „a század 
egyik legjelentősebb társadalomtudományos vállalkozásáról van szó, mégpedig 
igen bőséges – egyesek szerint túlzott – argumentációval, s ehhez képest forráske-
zelésében is igen jó színvonalon”, ezt pl. a Buckle-t gunyorosan bíráló Droysennek 
is tudnia kellett.50 Pauler Gyula 1871-ben igen jól összegezte akadémiai székfogla-
ló beszédében a pozitivizmusnak a történetírásra tett hatását. Ebből is az derül ki, 
hogy már itt megjelenik az egzakt tudományosságra (számszerű adatokkal), objek-
tivitásra (az ennek lehetőségében bízó optimizmussal), az interdiszciplinaritásra, 
a széles összefüggéseket hosszú időtartamban bemutató szintézisre, az emberi élet 
teljességének átfogására való törekvés, az összehasonlító vizsgálat kezdeményei, az 
individuális, az egyes esemény helyett az általános, a tömegek és korszellem – avagy 
modernebb szóval a kollektív mentalitás  – iránti érdeklődés. Tehát csupa olyan 
vonás, amely (pl. Émile Durkheim, Franşois Simiand és Henri Berr közvetítésé-
vel) majd – természetesen a tudományok sokkal magasabb fejlettségi szintjén és 
differenciáltabban – az Annales-iskola történetírását fogja jellemezni. Pauler csak 
azt utasítja el, ha a történész munkájával filozófiai tételeket igyekszik bizonyítani, 
illusztrálni. (Két év múltán Comte filozófiájáról írva jut arra a véleményre, hogy 
Buckle és Draper is ezt teszi.) A pozitivizmus valódi tudománnyá teheti a történet-
írást, de a történésznek először a konkrét eseményeket, jelenségeket és a tényeket 
kell feltárnia, összefüggésbe állítania és elbeszélnie.51

Az 1860-as, 1870-es években Magyarországon is hatottak a pozitivista eszmék, 
a művelődéstörténet emlegetése divatossá lett,52 bár láttuk, hogy bírálták is törté-
nész reprezentánsait, akiket a szakma jó része – különösen német földön – elutasí-
tóan fogadott. A fiatal tanár Zsilinszky számára a pozitivista filozófia és történetírás 
elsősorban egy modern, tudományos szintézist kínált, amelynek alapján az emberi 
vagy az európai történelmet új szempontból lehetett megközelíteni és elbeszélni. 
Úgy tűnik, eddig nem figyeltek föl a társulat keletkezéséről írott dolgozata beve-
zető gondolataira, amelyeket pedig érdemes idézni: „A tudománybeli haladásnak 
egyik szép tanúsága, hogy korunkban az emberiség történelmében nem annyira az 
egyes események és cselekmények, mint inkább az egyes korszakok értelmi jellegé-

49 Pauler, 1875. 725–726.
50 Tóth, 2003. 95.; Droysen, 1863. Vö. még: R. Várkonyi, 1963.
51 Pauler, 1871.
52 R. Várkonyi, 1961. 187.
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ből származó hajlamok [tendenciák], társadalmi irányzatok s általában az emberi 
gondolkodásmódoknak csendes változásai képezik a történelmi kutató szellemek 
legméltóbb tárgyát. Az egyes események nem egyebek, mint az illető korszakok 
gondolkodásmódjának s fölvilágosodási fokának egyes tünetei. A mindennapi lé-
lek, mely mindig a felületen marad, megelégszik ezen tünetekkel s némi gyönyört 
is talál bennök, mint a gyermek a szivárvány tarka színeiben; de a dolgok lényegét 
kereső ember ezzel nem elégedhetik meg, az mindig ama belső okokat vizsgálja, 
melyek nélkül a külső tünetek nyilvánulása lehetetlen, vizsgálja a társadalom álta-
lános értelmi állapotát, mint amelyből természetszerűen magyarázhatók ki az egyes 
események.”53

Tehát a felületi, külső megnyilvánulások, az események, cselekedetek mögött 
kell a lényeget föltárni: az egyes korszakok vagy társadalmak műveltségét, az ennek 
jellegzetességeiből és szintjéből következő tendenciákat, társadalmi irányzatokat és 
a mentalitások alig észrevehető, csendes változásait. Nagyon modernek ezek a gon-
dolatok, és világosan mutatják a fentebb idézett Buckle és Lecky hatását. Az előbbi 
szerint a művelődés erkölcsi és értelmi tényezők eredménye, de a Nyugat történel-
mében az értelmi haladás a döntő, az utóbbi számos helyen ír egyes vagy többes 
számban gondolkodásmódról, és megállapítja azt is, hogy a művelődés általános 
értelmi tendenciáit kell kikutatni. Arról természetesen nincs szó, hogy Zsilinszky 
mindenben egyetértett volna e szerzőkkel.54 

R. Várkonyi Ágnes hivatkozik Zsilinszky levelére, amelyet 1869. május 6-án írt 
Pesty Frigyesnek. Ebből az derül ki, hogy Buckle művét olvasta és részleteket fordí-
tott belőle.55 Ennek ellenére Zsilinszky nem került be az e munka fordítását végző 
csapatba, amely Aigner Lajos pesti kiadó körül tömörült, azonban ő sem maradt 
feladat nélkül. Pesty Frigyes 1868-ban ismertette a Századokban Lecky könyvét 
(History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe) egy német 
fordítás alapján. Hangsúlyozta, hogy a teljes magyar fordítására van szükség. A mű 
„átkarolja az európai civilizáció összegét, a teológia útjait a legrégibb korokig nyo-
mozza, és kimutatja annak hatását az egyes korszakokra”.56 Ennél nagyobb csábítás 
nem is kellett – amint R. Várkonyi Ágnes írja –, Zsilinszky azonnal jelentkezett, 
hogy lefordítja, és ennek kedvéért tanult meg angolul.57 Iskolai tanulmányai alatt 
nem tanulta e nyelvet, így valószínűleg már tanárként kezdett foglalkozni vele. 

53 Zsilinszky, 1874–1875. 1.
54 Fentebb idézett tankönyvében (Zsilinszky, 1873. 169.) Zsilinszky a 19. század tudósai között felsorol-

ja azokat is, akik szerinte a „történetírás mezején maradandó érdemeket szereztek magoknak”: Heeren, 
Niebuhr, Rotteck, Schlosser, Ranke, Mommsen és Gervinus Németországban; Guizot, a két Thierry, 
Mignet, Thiers és Lamartine Franciaországban; Ferguson, Macaulay, Buckle és Lecky Angliában; Bajza, 
Szalay László és Horváth Mihály hazánkban. Sajnos azt nem tudjuk, hogy ez a felsorolás így szerepelt-e már 
a tankönyv 1867. évi kiadásában, mivel csak az 1873. évi 2., javított és az 1878. évi 3. kiadást ismerjük.

55 R. Várkonyi, 1973. I. köt. 195.
56 Pesty, 1868.
57 R. Várkonyi, 1973. I. köt. 195.; R. Várkonyi, 1961. 146. Zsilinszky 1869. április 7-én és december 30-án 

Pestynek írott leveleire hivatkozik.
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Feltehetőleg a német változatot is használta, hiszen a mű magyar címe ezt követi, 
nem az angol eredetiét.58 

Zsilinszky szemléletét ekkor már nem a francia és angol romantikus történet-
írók, hanem a pozitivizmus határozta meg. Ennek jelét láthatjuk a tények hang-
súlyozásában. 1868-ban a Kossuth-dalok bevezetőjében nem véletlenül idézi 
Kossuth szavait: „A tények meztelensége a leghódítóbb ékesenszólás.”59 (1894-ben 
publikált nagy tanulmányában majd azt fejtegeti, hogy Széchenyi a nemzetiségek 
viszonyáról vallott nézeteivel megelőlegezte azt, amit Charles Darwin és Ernst 
Haeckel újabb tanai után Buckle, Herbert Spencer, John Stuart Mill és Hippolyte 
Taine a nemzetek történetére vonatkozólag mint általánosan megállapított elmé-
letet alkalmaztak.60) „A történelem méltóságával nem fér össze az üres áradozás. 
Ott állanak a tények...” – szögezte le 1871-ben.61 „Legyen történelem és ne regény, 
legyen igazság, és ne pasquill” – idézi tőle R. Várkonyi Ágnes.62 Az irodalmi jellegű 
előadással, a szónoki retorika fogásaira alapozott érveléssel, az erkölcsi vagy bírói 
ítélkezéssel, személyes elfogultsággal a szigorú tudományosságot, a tények feltá-
rását állítja szembe. Az objektivitásra törekvő történetírás arkhimédészi pontját a 
tények jelentik, és ennek kapcsán még nem vetődik föl az az episz te mo ló gi ai prob-
léma, hogy a tények (sőt a kutatás tárgya, objektuma is) csak a történész szakma 
konszenzusának eredményeként létrejövő konstrukciók. A forrásadatok és a tények 
feltárásával az igazság kiderítése, a valóság hű rekonstrukciója a történész személyé-
nek, szubjektivitásának háttérbe szorításával – ez talán az egyetlen kérdés, ame-
lyet illetően érintkezett egymással a pozitivista történetírás és Leopold von Ranke, 
illetve a klasszikus német historizmus történetírásának paradigmája. A történész 
legfőbb törvénye Ranke szerint a tények szigorúan vett feltárása, méghozzá az ere-
deti, elsődleges források alapján és az értékítéletek, a moralizálás mellőzésével. A 
történész feladata azonban nemcsak a tények összegyűjtése és egymáshoz illesztése, 
hanem megértésük is. Ez úgy lehetséges, hogy létezik objektív összefüggés, amely 
a tényeknek értelmet ad.63 Taine is csodálta a német történészeket, akik empirikus 
kritikai módszereikkel képesek feltárni a tényeket, amelyek segítségével szerinte a 
múlt teljes egészében megmagyarázható, ha pontosan meghatározzuk ezen tények 
vagy ténycsoportok egymás közötti kapcsolatát.64 A pozitivizmus elmélete a ter-
mészettudományos módszereket kínálta a történészeknek, de ezek az empirikus 
forráskutatás és a források értelmezése terén nem nyújthattak segítséget. 

Úgy látszik, hogy Zsilinszky – gyakorlati kutatásai eredményeként – szintén 
felismerte a levéltári kutatás és a történeti forráskritika, vagyis a pozitivista szemlé-

58 Lecky, 1872–1873. A német cím: Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa.
59 Zsilinszky, 1868/a. 3.
60 Zsilinszky, 1894. 47–48.
61 Zsilinszky, 1871/b. 96.
62 R. Várkonyi, 1961. 146.
63 Vö.: Iggers, 2007. 22–31.; Maurer, 2003. 
64 Breisach, 2004. 282.
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let mellett legalábbis a német módszertan alkalmazásának a fontosságát. Ezt mu-
tatja pl. Bonfini történetírói érdemeit értékelve tett megállapítása: „A történész 
alapossága egyrészt a források megválogatásában, másrészt azoknak józan kritikai 
fölhasználásában, a hely, idő és mellékkörülmények ismeretében áll.”65 Ehhez kap-
csolódik, amit Virág Benedek történetírói hiányosságait sorolva jelent ki: „Mert 
nem elég magában véve a hazafias gondolkodás, nem elég a részrehajlatlan igazság-
szeretet. Szükséges a világmozgató eszmék összefüggésének ismerete, és a tények 
hűséges előadásához a források fölkeresése és szigorú kritikája.”66 

R. Várkonyi Ágnes véleménye szerint egyedül Rozvány György Nagyszalonta 
mezőváros történelme c., Gyulán 1870-ben kiadott monográfiája mutatta be úgy 
a nép életét, hogy „Buckle művét tekintette vezérlő kalauzának”.67 Ezzel szemben 
Zsilinszky két évvel később megjelent várostörténetén is (Szarvas város történelme és 
jelen viszonyainak leírása) igencsak érződik a pozitivista szellemiség hatása, éspedig 
jó értelemben. A könyvet a források alapos ismerete, az adatgazdagság, a tények so-
kaságának feltárása és elbeszélése jellemzi, ahol lehet, statisztikai adatok közlésével. 
E helytörténeti munka esetében kiválóan érvényesülhetett a Buckle és Lecky által 
közvetített művelődéstörténeti szemlélet. Szarvas város eseménytörténetét röviden 
össze lehetett foglalni (54 oldalon). Ezután az egyházak történetének részletes be-
mutatása következik, azzal a bevezető megjegyzéssel, hogy a vallás mindig a legna-
gyobb befolyást gyakorolta az em beriség fejlődési folyamatában: „Amint változtak 
a vallásos nézetek, úgy változott általában az emberek gondolkodásmódja is...”. A 
leghosszabb terjedelmű természetesen a Közmivelődési állapot címet viselő fejezet 
(71 oldal). Ebben a népiskolákról, Tessedik iskolájáról, a megye egyetlen gimnázi-
umáról, az irodalomról (vagyis az irodalmi férfiakról, kik a közműveltséget tollal, 
irodalmi úton is terjesztették), a művészetekről és tudományos gyűjteményekről 
számol be, de a szarvasi nép, illetve lakosság népszokásait, népesedési viszonyait 
és társas életét is részletesen tárgyalja. Buckle „tanítványaként” Szarvas természeti 
viszonyainak (a földtalaj, az éghajlat, a szelek, esők), végül a gazdászatnak (föld-
művelés, állattenyésztés, kertészet), iparnak és kereskedelemnek szintén nagy fi-
gyelmet szentel. A modern hatások mellett persze a régebbi táj- és helységleírások, 
községi és egyházi krónikák hagyománya is ott áll a háttérben, amelyet különösen 
az evangélikus elődök műveltek színvonalasan (Markovicz Mátyás, Wallaszky Pál, 
Skolka András, Tessedik Sámuel). Az itt szereplő témák – a nép vallásossága és 
erkölcsei, az iskolázás (iskolalátogatás, írni/olvasni tudás) a lakás, a viselet, a táp-
lálkozás, az emberi élet fordulói (keresztelés, lakodalom, temetés), a szórakozások 
(fonóka, fosztóka, tánc) és a társas élet (egyletek), a népnyelv, a népességstatisztikai 
adatok és a gazdálkodás vizsgálata – azt jelzik, hogy innen egy szélesebben vett kul-

65 Zsilinszky, 1877. 526.
66 Zsilinszky, 1880/a. 218–219.
67 R. Várkonyi, 1963. 641.; Rozvány, 1870–1889. 
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túrtörténet, az anyagi civilizáció, az életmód vagy a mindennapi élet történetének 
kutatása felé is tovább lehetett volna lépni. 

Zsilinszky később baráti kapcsolatba jutott Radvánszky Béla báróval, aki 
a főúri életmód kutatásával vált ismertté. 1906-ban történt elhalálozása után 
Zsilinszky méltatta akadémiai emlékbeszédben a munkásságát. Megállapítja, hogy 
Radvánszky „levéltári kutatásait éppen az teszi becsessé, értékessé, hogy a régi ma-
gyar családi élet, a háztartás és ezzel kapcsolatban művelődésünk apró, de felet-
te tanulságos adatait gyűjtögette és külön osztályokba sorozta”. Művében „nem a 
külső emlékek, a várpaloták; nem a nemesek kastélyai, az azokban felmaradt búto-
rok és ékszerek, ruhák és öltözetek, berendezések a tanulságosak, hanem az a gon-
dolkodásmód és ízlés, mely azokat létrehozta”. Azt várnánk, hogy részletesebben 
kifejti elgondolásait a művelődéstörténetről, de ez elmarad. Csupán egy árulko-
dó és kissé rezignált részletet fedezhetünk fel, amiből kiderül, Radvánszky ismerte 
ugyan a Zsilinszky által kedvelt gondolkodókat, de nem volt az elmélet embere: 
„Ismerte Montesquieunek tanát az éghajlat befolyásáról a népjellem alakulására; 
ismerte Comte Ágostnak és Buckle Tamásnak nagyszerű műveit és okoskodásait a 
természet külviszonyainak az értelmi, erkölcsi és politikai intézményekre való ha-
tását a népek fejlődéstörténetében. Lekötötték figyelmét azok a bő fejtegetések is, 
melyeknek alapján az új irány követői azt a következtetést vonták le, hogy a termé-
szeti törvények működése az európai közműveltség menetére kevesebb befolyást 
gyakorolnak, mint az értelem törvényei. Az ennek bizonyítására felhozott történel-
mi adatok halmaza s az abból levont következtetés azonban fárasztólag hatott rá.”68

Világos tehát, hogy Zsilinszkyt a természettudományos, a filozófiai és a törté-
netfilozófiai elméletek vonzották, a művelődéstörténetben pedig inkább a magas 
kultúra, a tudomány, az irodalom és a művészet, valamint a műveltséget terjesztő 
intézmények, a közoktatás, illetve általában a közművelődés nagy fontosságát is-
merte föl. Ilyen szűkebb értelemben vett művelődéstörténeti fejezeteket (pl. a val-
lási és közművelődési állapotokról; egy fejezetben az egészségügy helyzetéről is ír) 
találunk a századfordulóra befejezett nagy munkájában, amely Csongrád vármegye 
történetét tekintette át.69

Aligha véletlen, hogy akadémiai székfoglaló értekezése témájául a nagy férfi-
ak történelemformáló szerepének kérdését választotta.70 Egy kérdéskör kapcsán itt 
mutathatja be először összegző módon történetfilozófiai álláspontját, amelynek 
kifejtését két ellentétes felfogás szembeállítására építi. Az egyik szerint a történel-
mi fejlődés egyedüli tényezői a nagy férfiak és hősök, a világ történelme a nagy 
emberek élettörténete (Thomas Carlyle, Victor Cousin). A másik szerint az egyes 

68 Zsilinszky, 1907/a. 6–7., 14–15. 
69 Zsilinszky, 1897–1900.
70 Zsilinszky, 1880/b. R.  Várkonyi Ágnes szerint Pauler Gyula 1879-ben azzal az indokkal utasította el 

a bírálatát, hogy „az értekezés több lényeges részében, mint a szabadság meghatározásában, a felhozott 
példákban, a pozitív irány megítélésében sat. sat.” eltér az általa igaznak tartott nézetektől. R. Várkonyi, 
1961. 149. 
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emberek csak a kor teremtményei, a viszonyok tehetetlen bábjai. A demokratikus 
érzelmű történészek a nép szerepét emelték ki, a német történetfilozófia az esz-
mék, a korszellem korlátlan uralmát. (Csak Edward Gibbon, Thomas Babington 
Macaulay, Jacques Nicolas Augustin Thierry, Ranke és még néhányan bírtak el-
lenállni e szélsőségeknek.) A természettudományi vagy pozitív irány pedig a tör-
ténelmi fejlődés minden jelenségében a természet törvényeinek kényszerű uralmát 
keresi. Comte, Émile Littré vagy Buckle a haladás törvényeit összhangba hozták a 
mindenség törvényeivel, ezért tisztelet illeti őket. 

Zsilinszky tehát a pozitivista szemléletet követi, de annak determinizmusát 
nem tudja elfogadni. Nem lehet tagadni, hogy az emberiség történelmében bizo-
nyos törvények uralkodnak. A kérdés az, hogy az emberi cselekedetek ugyanazon 
törvények alatt állanak-e, mint amelyek a természet jelenségeiben tapasztalhatók? 
Hiszen az ember nemcsak fizikai, hanem kiválóan szellemi és erkölcsi lény, és mint 
ilyen lehet a történelemnek tárgya. Értekezésében különösen a Buckle műve által 
képviselt determinista történetfelfogást bírálja, amely szerint nem az egyes nagy 
emberek esze, szíve és akarata dönti el a történelmi fejlődés menetét, hanem az 
általános okok, a dolgok természetében rejlő törvény, melynek kényszerű befolyása 
alatt állnak a legnagyobb emberek is. Mivel a morális erőt kiküszöbölte a haladás 
tényezői közül, csupán az értelmi haladást ismeri el (az erkölcsit nem), és ezért 
egyedül a tudomány embereinek hatását dicsőíti. Azt akarja bizonyítani, hogy az 
emberi cselekedeteken ugyanaz a törvény uralkodik, mint a természet jelenségei-
ben, így nemcsak a véletlent és az isteni gondviselést, hanem még a szabad akaratot 
is tagadja.

A liberális és humanista Zsilinszky nem fogadhatta el az egyéni autonómia 
és szabadság ilyen nagymérvű korlátozását. A szabad akarat (önelhatározási sza-
badság, melynél fogva képesek vagyunk az érzéki vágyak, a szenvedély ereje és a 
külvilág dacára is követni a jót, illetve az a tudat, hogy ha akarjuk, mi magunk 
fejleszthetjük és alakíthatjuk jellemünket) nem egyéb, mint magának az erkölcsi 
szabadságnak a tudata. Buckle tanát tehát az emberi nagyság és méltóság nemesítő 
hatása, valamint a történelmi fejlődés helyes szempontjából is vissza kell utasítani. 
Jellemző módon Buckle-lel szemben egy másik pozitivista gondolkodóra, Millre 
támaszkodik, aki hangsúlyozta a fejedelmek és a kormányok hatását a nemzetekre 
és a nagy egyéniségek befolyását a történelemre.71

Zsilinszky végül egy közbülső álláspontra helyezkedett. Az államférfinak is fi-
gyelembe kell vennie a közszellem áramlatát, a műveltségi közállapot meglévő fel-
tételeit, ha szándékát keresztül akarja vinni. Kétségtelen, hogy az emberi tettek 
bizonyos törvények szerint alakulnak, a történelmi fejlődés egyéni jellemek és kö-
rülmények összehatásából származik. Minden embert, népet, kort és nemzedéket 

71 Már 1875-ben a Békés c. lap szerkesztőjeként felhívta a tudománykedvelő közönség figyelmét John Stuart 
Mill világhírű munkájára, amelyet Dapsy László fordított magyarra: A nemzetgazdaságtan alapelvei s ezek 
némelyikének a társadalombölcsészetre való alkalmazása cím alatt. Békés, 4. (1875) 7. sz.
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más és más körülmények vesznek körül, hol nemzetiségi és faji, vallási és erkölcsi, 
fizikai és értelmi állapotok egész szövedéke hat közre, melyek sehol és sohasem le-
hetnek ugyanazok. „Elég tudnunk, hogy az ember elvégre is nem puszta gép, mely 
a természet és társadalom törvényeinek behatása alatt öntudatlanul mozog, hanem 
öntudatos lény, aki szellemi tehetségeinél s akarati szabadságánál fogva képes visz-
szahatni az események alakulására.” 

Zsilinszky úgy véli, hogy a tudományos megismerés lehetősége erkölcsi öntu-
datot ad és társadalmi cselekvésre kötelez: „És végre elég tudnunk azt, hogy mi, 
kik a mindenségnek csak egy parányát képezzük, kicsinységünk és korlátoltságunk 
dacára is képesek vagyunk a világtörténelem eseményei fölött uralkodó örök tör-
vényt fölkeresni és fölismerni, s hogy ennek folytán, értelmi és erkölcsi erőink ki-
fejtésével nemcsak képesek, hanem hivatva is vagyunk hatni magunk és mások 
boldogságának előmozdítására. Ez az erkölcsi öntudat, melyet a történelem tanul-
mányozása nyújt, elég arra, hogy bízzunk a haladás eszméjében és hogy kutassuk 
annak törvényeit az emberiség fejlődésében.”72

Értekezésében kitér arra, hogy a nagy emberek munkája csak a többi közön-
séges ember munkájával együtt képes eredményt fölmutatni. Népiskolai tanítója, 
Wilim János életét megörökítő, szép kis írásában még radikálisabban fogalmazta 
meg a „kisemberek” szerepét a történelemben: „Az emberiségnek nem azok a leg-
nagyobb jótevői, kiknek nevét a hír a föld minden sarkán visszhangoztatja, hanem 
azok, kik szerény hatáskörüket híven betöltvén, folytonos munkálkodás által já-
rulnak az emberiség legmagasabb céljának valósításához anélkül, hogy ezért kü-
lönösebb földi jutalmat és dicsőséget igényelnének maguknak. Úgy hiszem, hogy 
[...] az egyes nemzetek fölvirágzása és a közszabadság biztosítása nem annyira kül-
ső törvényektől és kormányformáktól, mint inkább a nép felvilágosodási fokától 
függ. És ha ez állítás, melyet a népek történelme erősen támogat, igaz; akkor [...] 
a nemzetek legnagyobb jótevőit nem fejedelmek vagy tábornokok fényes udvara-
iban, hanem az iskolák szerény tantermeiben kell keresnünk. A nép tanítói, kik 
hivatásuk teljes tudatával működnek, a haladás igazi előmozdítói.”73 

A következőkben Zsilinszky a pozitivista szemlélet képviselői közül Taine tör-
ténészi munkásságát ismertette egy igen alapos tanulmányban. Magyarországon ő 
számított a legnépszerűbbnek, az Akadémia 1885-ben külső tagjának is megválasz-
totta. Újdonságként hat, hogy Zsilinszky Taine írásmódját is dicséri, leíró és mű-
vészi alkotó erejét, „mely varázshatalmat gyakorol az olvasó lelkületére”. Kijelenti, 
hogy „a történetírónak nem lehet nagyobb dicsősége, mint az, ha jó lélekkel lehet 
művéről mondani, hogy megeleveníti szemeink előtt a letűnt századok alakjait és 
viszonyait”.74 Taine módszerénél fogva is „a saját idealizmusát és hajlamát erősen 

72 Zsilinszky, 1880/b. 36–37.
73 Zsilinszky, 1871/a. 3–4. Haan Lajos első felesége egyébként Wilim leánya volt. Miután felesége már 

1848-ban meghalt, 1850-ben húgát, Amáliát vette el. Székely, 1970. 174.
74 Zsilinszky, 1895/a. 17.
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belevegyítette a festésül használt színekbe”, sőt: „Szigorú erkölcsi nézeteinél fogva 
nem elégszik meg pusztán a tények boncolásával, leírásával és elbeszélésével, ha-
nem ítél és méltatlankodik.”75 Zsilinszky mégsem kritizálja szubjektivizmusát és 
elméletének kérlelhetetlen determinizmusát. Megelégszik azzal, hogy utal a bíráló 
hangokra.

Zsilinszky egyik erőssége historiográfiai és történetfilozófiai tájékozottsága, fel-
készültsége volt. A pozitivisták mellett a romantikus és a liberális történetírókat is 
jól ismerte, székfoglaló értekezéséből érdekes módon éppen a német historizmus 
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Humboldt, Ranke és Droysen) elméleti állás-
pontjának bemutatása hiányzik. R. Várkonyi Ágnes jogosan állapította meg, hogy 
korában az övé volt az egyetlen igényesebb, alaposabb historiográfiai tájékozódás, 
amelyben a pozitivizmus történetszemléleti elvei felismerhetők; tanulmányai mesz-
sze kimagasodnak a kor magyarországi irodalmából.76 Hagyatékában megmaradt 
jegyzetei valóban azt tanúsítják, hogy írhatott volna egy nagyobb összegzést a 19. 
századi pozitivista történetírásról és történetfilozófiáról. 

Historiográfiai érdeklődése vihette a magyarországi történetírás kutatása felé. 
Kisebb-nagyobb írásai jelentek meg Bonfiniról, Szerémi Györgyről, Verancsics 
Antalról, Székely Istvánról, Heltai Gáspárról, Virág Benedekről és Horvát 
Istvánról, tehát a 15. századtól a 19. századig bírt áttekintéssel e témáról. Emellett 
jó néhány életrajza (Ku peczky Jánosról, Ferenczy Istvánról, Haan Antalról, 
Munkácsy Mihályról, Wilhelm von Ka ul bachról) tanúskodik az esztétika és a mű-
vészet iránti régi keletű vonzalmáról. Úgy tűnik, hogy fő erősségét az „élete és mű-
vei” típusú tanulmányok képezték. A művelődéstörténet folytatását is leginkább 
az ilyen tanulmányok jelentették: lelkészek és/vagy tudósok, tanárok és művészek 
életrajzainak sora. Végül egyre inkább foglalkoztatta a nacionalizmus és a nemze-
tiségi kérdés, különös tekintettel Magyarország sorsára. Ezt kéziratai és publikált 
tanulmányai egyaránt mutatják. Ide lehet sorolni František Palackýról írott érteke-
zését is.77 „Teljesebb, szebb, igazságosabb, minden nacionalista elfogultságtól men-
tesebb képet azóta se alkotott magyar historikus a csehek nagy történetírójáról” 
– szögezte le R. Várkonyi Ágnes.78

1867 után Magyarországon is megindulhatott a történeti kutatás intézménye-
sülése, szaktudománnyá válása. A történészképzés (egyetemi tanszékeken, szemi-
náriumi rendszerrel) a modern forráskritika módszereinek oktatása (segédtudo-
mányok), ennek folytán a professzionalizálódás és specializálódás csak az 1880-as 
évek második felétől bontakozott ki.79 Mint láttuk, Zsilinszky elsősorban teológusi 
képzést kapott, így lényegében még autodidakta történész volt, aki az empirikus 
kutatással és informális úton (pl. apósával, Haan Lajossal együttműködve) sajá-
75 Uo. 25.
76 R. Várkonyi, 1973. I. köt. 208.
77 Zsilinszky, 1881/a.
78 Uo. 209.
79 Gunst, 2000. 197–205.
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títhatta el a szakmai ismereteket. (Még Karácsonyi is teológiát végzett, de ő már 
tudatosan képezte magát profi középkorásszá.80) A forrásgyűjtés és forráskiadás 
nagy időszakában bontakozott ki pályája, a források elmélyült interpretációja és az 
összegzés neki sem volt erős oldala. Nemzedéktársai közül Pauler Gyula és Fraknói 
Vilmos, valamint Thaly Kálmán jellegzetes alakja emelhető ki. Zsilinszky válasz-
tott szakterülete végül is a magyarországi protestáns egyháztörténet lett, e tárgy-
ban jelent meg számos fontos publikációja.81 Az Akadémia 1899-ben rendes tag-
jává választotta meg. A Magyar Történelmi Társulatnak sokáig választmányi tagja, 
1903–1909-ig alelnöke volt.

Zsilinszky politikusi pályájának indulásáról irathagyatékában figyelemre méltó 
följegyzéseket találunk.82 Békéscsaba nagyközség népessége meghaladta Gyuláét, 
ráadásul 1871-ben vasúti gócponttá is lett. Reök István cikkei nyomán ekkor vita 
indult a megyeszékhely áthelyezéséről. 1873-ban újra síkra szállt ennek érdeké-
ben, Békéscsaba képviselő-testülete is kifejezte e kívánságot.83 „Természetes, hogy a 
gyulai polgárság és a régi főnemesség egy része, különösen a Wenckheim család bá-
rói és grófi ága, egyiránt azt kívánta, hogy a vármegye székhelye továbbra is Gyulán 
maradjon” – írja Zsilinszky. Csaba és Gyula lobbizni kezdett a megyebeli községek 
megyebizottsági tagjainak körében. Reök és Zsilinszky apja Szarvasra ment az ügy 
érdekében: „Így jutott abba a helyzetbe Zsilinszky Mihály szarvasi főgimnáziumi 
tanár, hogy mint megyebizottsági tag a vármegye közgyűlésén először megjelenhe-
tett.” A vármegye főispánja Tomcsányi József volt, egy „rendkívül szép, erőteljes és 
tekintélyes férfiú, aki mint követ már az 1843–44. évi országgyűlésen és 1848-ban 
szintén mint országgyűlési követ szerepelt, majd mint Arad vármegye főispánja”. 
Tomcsányi 1860–1861-ben csongrádi, 1867-től Békés megyei főispánként mű-
ködött.84 „Két napon át tartott az ő elnöklete alatt a vármegyei székhely kérdése 
feletti vita, melyben a fiatal Zsilinszky Mihály tanár is részt vett, és [a] tör té nelmi 
múltra való hivatkozással cáfolta azokat a gyulai szónokokat, akik azt állították, 
hogy Gyula ősidőktől fogva mindig székhelye volt Békés vármegyének.” Végül is 
az 1874. február 9-i megyegyűlésen Gyula mellett 168-an, Csaba mellett 86-an 
szavaztak. (Igaz, hogy a lobbizás Gyulának 800 forintjába került, Csaba költségeit 
nem ismerjük.85) A beszéd azonban felhívta a főispán figyelmét az ifjú tanárra, és 
„a legközelébb 1875-ben tartott országgyűlési választások idején azzal a kéréssel 
lepte meg Zsilinszkyt, hogy lépjen fel a közelgő képviselő-választáskor szabadel-
vű párti programmal képviselőjelöltnek a gyomai választókerületben”. Elsőre nem 

80 A Karácsonyiról megjelent írások legújabb gyűjteménye: Petróczki, 2008.
81 Itt csak kettőt emelünk ki: Zsilinszky, 1880–1897; Zsilinszky, 1907/b. Ebben a népszerű összegzésben 

az 1608–1711 közötti rész szerzőjeként vett részt.
82 Pl. ilyen cím alatt: Hogyan lett Zsilinszky Mihály 1875ben először gyomai országgyűlési képviselővé? L. a 2. 

jegyzetet!
83 Scherer, 1938. II. köt. 184–186.
84 Tomcsányiról: Héjja, 2002. 206–208.
85 Scherer, 1938. II. köt. 186.
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adott határozott választ, de miután Wenckheim Béla báró (akinek 4–5 évig élvez-
hette barátságát), 1875-ben az ország miniszterelnöke, is kívánta, hogy lépjen föl 
jelöltként, igent mondott.

Az előző években a politikai megosztottság és szembenállás a mindennapokra 
is rátelepedett: „...a politikai pártharcok minden közügyeinket elnyomással fenye-
gették, hogy ennek folytán kölcsönös féltékenység és hidegség fagyasztó hatása volt 
tapasztalható kisebb-nagyobb mértékben társadalmunk minden rétegeiben...” – 
írta Zsilinszky 1874-ben.86 Mivel mégis politikai és közéleti szerepet vállalt, aligha 
vesztette el optimizmusát. 1875-ben hét hónapig a Gyulán kiadott Békés c. hetilap 
szerkesztője volt. Lapja lehetővé tette számára, hogy politikai nézeteit is kifejtse. 
Ekkor következett be a kormányon lévő, de az 1873. évi gazdasági és pénzügyi 
válság hatására megingott helyzetű Deák-párt és Tisza Kálmán balközép pártjának 
fúziója, ezzel megalakult a Szabadelvű Párt. Zsilinszky a két párt helyi szinten is 
esedékes egyesülését – fenntartásai mellett – kész volt elfogadni, „amennyiben a 
társadalom betegsége orvosságot találna benne”. 

„Hét éven át az ember értékének pártállása és korteskedési képessége volt a mér-
téke. Ennek egyik eredménye lett: a tekintélyek legázolása, az alaposabb készültség 
mellőzése, sőt fitymálása, a valóságos munkaerőnek elzsibbasztása, a becsületesség-
nek értéktelenítése; másik következménye lett: a nagyhangú, üres szavaknak meg-
becsülése, a kétes jellemeknek felülkerekedése, a munkátlanságnak támogatása, a 
korhelységnek emancipálása, az »erkölcsileg meghaltak«-nak felelevenítése. Ezen 
kettőből együttvéve meg az lett, hogy egész légkörünk politikából állott.” A párt-
küzdelmek tehát anarchikus állapotokhoz vezettek, megingott a tekintély, az er-
kölcs, az emberek közötti bizalom. Az egységnek a rend és a tekintély, a közerkölcs 
és az emberbecsülés helyreállítását kell meghoznia, ez biztosítja a községi és várme-
gyei jó kormányzás lehetőségét.87

Zsilinszkyt 1875. július 5-én megválasztották a gyomai választókerület képvi-
selőjévé. Büszke volt rá, hogy egy erős ’48-as kerületben, ahol a választók többsé-
ge református volt, és arra is, hogy „akkor még Békés vármegyében nem pénzért 
fogdosták össze a választókat” – „csak a választás utáni nagy vacsorát fizette a már 
megválasztott képviselő”.88

Alig kapcsolódott be a Szabadelvű Párt soraiban az országos politikába, kiáb-
rándítóan hatott rá a politikai, erkölcsi eszményei és a valóság között feszülő ellen-
tét: „A politikai világ a lehető legkomiszabb. Megint ott vagyunk, ahol voltunk a 
boldogult Deák-párt korában. Én még nem léptem ki a kormánypártból, de lá-
tom, elébb-utóbb meg kell tennem. Olyannyira élére állítjuk a kérdéseket, hogy 
lehetetlen maradni. A klubba tényleg nem járok – mert megutáltam a tapasztalt 

86 Zsilinszky, 1874–1875/b. 137.
87 Zsilinszky, 1875.
88 L. a 2. jegyzetet! Zsilinszky 337 szavazattal győzött Eördög 188 és Mezey 102 szavazata ellenében. Békés, 

4. (1875) 28. sz.
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dolgokat.”89 (A fontos dolgok sokszor a pártklubban és a parlamenti folyosókon 
történtek.) A kilépésből azonban nem lett semmi, Zsilinszky kormánypárti maradt 
politikai pályája végéig.

Politikai karrierjét itt nem követjük tovább nyomon, csupán a legfontosabb 
adatokat ismertetjük. Zsilinszky több ciklusban (1875–1887; 1895–1904) tevé-
kenykedett a gyomai és a csabai (rövid ideig a zólyomi) választókerület országgyű-
lési képviselőjeként. Mint új országgyűlési képviselő és mint képviselőházi jegy-
ző felhívta magára Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter figyelmét, 
aki több szállal is kötődött Békés megyéhez.90 Zsilinszky választékos stílusú szó-
nok volt, beszédeiben főleg oktatásügyi, vallási és egyházügyi, valamint gazdasá-
gi kérdésekkel foglalkozott. Az uralkodó 1889-ben Csongrád, 1892-ben Zólyom 
vármegye főispánjává nevezte ki. 1895-ben a rossz emlékezetű Bánffy Dezső-
kormányban vallás- és közoktatásügyi államtitkár lett. Ezt a tisztet a következő 
kormányokban is, egészen 1905-ig viselte, előbb Wlassics Gyula, 1903-tól pedig 
Berzeviczy Albert miniszterek mellett. Visszaemlékezése szerint egyik legbizal-
masabb embere volt báró Bánffy Dezső miniszterelnöknek, „aki úgy is mint erős 
magyar jellem, úgy is mint református ember és főgondnok nagy figyelemmel kí-
sérte a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkáját. Ő feltétlenül megbízott 
Zsilinszky Mihály bölcsességében és erős hazafiságában.”91 

Érdemei elismeréséül Ferenc József 1901-ben a Lipót-rend keresztjével tüntette 
ki Zsilinszkyt, 1905-ben pedig valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki. A kor-
mánypárt 1905-ben bekövetkezett választási veresége (Zsilinszky is alulmaradt a 
képviselő-választáson Áchim Andrással szemben) után visszavonult, de az ellenzéki 
koalíciós kormányzás bukásakor, 1910-ben hatalomra jutott Tisza István Nemzeti 
Munkapártjában ismét szerepet vállalt. 1910–1918-ban munkapárti program-
mal liptószentmiklósi, majd szarvasi országgyűlési képviselőnek választották meg. 
Képviselői és államtitkári tisztségében igyekezett előmozdítani Békés megye és 
szülővárosa fejlődését. Támogatásával épült a csabai Közművelődés Háza, amely-
ben múzeumot és könyvtárat rendeztek be. Segítette a csabai iskolák fejlesztését 
és a szarvasi gimnázium nagy épületének megépítését.92 Az 1881. évi tavaszi árvíz 
(amely Köröstarcsa nagy részét elpusztította) károsultjai javára emlékkönyvet adott 
ki.93 Végül megemlítendő, hogy Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben 
című reprezentatív kiadványban ő ismertette Békés megyét.94

A művelt, fölkészült Zsilinszkynek látnia kellett a kiegyezéssel létrejött politi-

89 BMK Kt. RK. 28. 335. Zsilinszky Mihály levele Haan Lajosnak. Bp., 1876. május 29.
90 L. a 2. jegyzetet! Héjja, 2002. 209–211.
91 L. a 2. jegyzetet!
92 Tóth-Szöllős, 2002. 182.
93 Zsilinszky, 1881/b. A kötet összeállításáról 1881. április 29-én kelt levelében számolt be Haan Lajosnak: 

BMK Kt. RK. 25. 125–128.
94 OMM 429–444.
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kai rendszer, a magyarországi politikai élet és társadalomfejlődés problémáit. Már 
1875-ben lapszerkesztőként megállapította: „A nemzetiségi zavargások – félek 
tőle – még nem érték el delelő pontjukat...”95 Később világosan felismerte, hogy a 
nemzetiségi kérdés százada egyik legfontosabb és legfenyegetőbb kérdésévé lett.96 
A közjogi ellenzékiségre utalva 1895-ben egy választási beszédében kifejtette, hogy 
„ahol egészséges politikai viszonyok vannak, ott rendesen két párt áll egymással 
szemben: a szabadelvű és a konzervatív...”97 Fiatal tanárként „nem szerette, [ha a] 
külföldről fitymáló módon kezdtek írni, oly elbizakodott hangon, mintha a mű-
velt külföldnek mihozzánk kellene jönnie tanulni, miképpen emeljék a magok 
műveltségének fokait”. Azt azonban elfogadta, hogy a Nyugattól csak azt vehetjük 
át, ami megfelel a nemzeti jellegnek, a sajátos magyar viszonyoknak.98 Végső soron 
abban bízhatott, hogy a problémák java részére a fejlődés hoz megoldást, és ez szá-
mos területen valóban kibontakozott a Monarchia keretei között.

Itt jutunk el gondolatvilága kulcsszavaihoz, amelyek sorából talán a fejlődés, a 
haladás gondolata emelhető ki első helyen. Az evolúció a természetben (Darwin, 
Haeckel), a fejlődés eszméje a társadalomban Hegeltől Karl Marxig, Comte-tól 
Spencerig, Rankétól Millig központi jelentőséget kapott a tudományokban és a 
filozófiában. A 19. századi történetírás egyik axiómája volt az, hogy a történelem 
értelemmel bíró fejlődési folyamat, a természet alávetése az értelem, a tudomány 
segítségével az emberiség javának érdekében. A történelem értelme a kultúra, azaz 
a tudomány, a technika és a művelődés feltartóztathatatlan győzelme, vagyis a 
felvilágosult értelemé az értelemmel nem bíró természet fölött.99 A pozitivizmus 
meghatározó szerepéről már írtunk, mellette a liberalizmus és a nacionalizmus ha-
tása nyilvánvaló. Zsilinszky a felvilágosodott 19. század polgárának tarthatta ma-
gát, aki a reformkor eszméit viszi tovább (mi ként pártja, a Szabadelvű Párt is) és 
az 1848. évi áprilisi törvények szilárd alapján áll.100 A liberalizmus (emberi jogok, 
az ész uralmának megteremtése) és a hazafiság, haza és haladás a legszorosabban 
összefonódott, ezért nemzeti liberálisnak is nevezhetjük Zsilinszkyt. Benjamin 
Franklinhoz hasonlóan a szarvasi tanár a haza és egyben az emberiség javát kíván-
ta előmozdítani, bizonyára ezért is lett tagja feltehetőleg az 1870-es évek elején 
(esetleg még korábban) a Békéscsabán működő Béke nevű szabadkőműves páholy-
nak, amint közismerten szabadkőműves volt Franklin és George Washington vagy 
például Kossuth Lajos, Andrássy Gyula, Pulszky Ferenc és a történész Horváth 

95 Békés, 4. (1875) 12. sz.
96 Zsilinszky, 1881/a. 2. 
97 L. a 2. jegyzetet!
98 A tanügy reformja kapcsán leírt gondolatok. L. a 2. jegyzetet!
99 Iggers, 2007. 15.

100 Vö.: Zsilinszky, 1881/a. 2. 1895-ben egy Zólyomban mondott beszédében kifejtette, hogy miért tagja és 
híve a Szabadelvű Pártnak, amely „az 1825-ben megszületett szabadelvű eszmének lett továbbfejlesztője”. 
L. a 2. jegyzetet!
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Mihály.101 Ez a tagság – többé-kevésbé rejtett módon – tovább szélesíthette 
Zsilinszky kapcsolathálóját.102 

Természetes ekképpen, hogy számos helyen a szabadság fontosságát hangsú-
lyozta, ámde nem magában: „A nemzetek életében, történetében a virágzásnak 
alapját a szabadság és rend, a felvilágosodás és munkásság képezik... Amely nemzet 
– legyen annak kormányformája monarchia vagy köztársaság – képes a szabadsá-
got rend által, a felvilágosodást szellemi intézetek által biztosítani, az boldog, mert 
annál a szellemi és anyagi jólét elmaradhatatlan.”103 A szarvasi egyenetlenségekből 
pedig ezt a tanulságot szűrte le: „Mert, csak ha mindenki öneszével tanul gondol-
kodni; csak ha a nép alsóbb rétege is meg fogja tanulni azt, hogy törvényes rend 
nélkül nincs szabadság; csak ha mindenki meg lesz győződve arról, hogy nem a 
lármázók, hanem a dolgozók a nép igazi barátjai: akkor fog bekövetkezni azon idő-
szak, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán, t. i. a valódi népszabadság 
kora.”104 

Zsilinszky tehát meg volt győződve arról, hogy társadalmi felfordulás, anarchi-
kus állapotok közepette nem lehetséges előrelépés. A nép szenvedélyeit, indulatait 
nem szabad fölkeltenie a pártpolitikának. A forradalmat nem utasította el, de azt 
nem is annyira a nép csinálja, hanem az a hatalom, amely jogtalanul akar ural-
kodni rajta: „Sohasem okozza az előre való törekvés, a józan reformok behozatala, 
hanem mindig az, aki a haladás útjába erőszakos akadályokat gördít.”105 Túlzás, 
dicsvágy, vak szenvedély tévútra viheti a forradalmat: „A francia nagy forradalom-
ban hangoztatott nagyszerű eszméknek senki sem ártott annyit, mint a rémuralom 
férfiai, kik csupa rajongásból vérlázító üldözést folytattak a más nézetű polgárok 
ellen.”106 A jakobinusok uralma alatt a francia forradalom lealjasodott, a szabadság 
jelszava a leggonoszabb tettek eltakarására szolgált. „De vajon ilyennek kell-e len-
nie okvetlenül minden forradalomnak? Nem lehet-e képzelni olyan forradalmat is, 
mely menten minden túlzásoktól, fölszabadítójává és megváltójává lesz valamely 

101 EOL VIII. ZsM. 2. 383. cs. (páncélszekrényben). Egy jelvény évszámából (000872) kiderül, hogy 1872-
ben már tag volt. Egy oklevél pedig azt tanúsítja a Körös völgyében dolgozó IV. sz. káptalannak, hogy 
Zsilinszky a Magyarország Nagy-Oriensének védelme alatt Békés-Csaba keletén dolgozó Béke c. páholy 
tagja és 1879. VII. hó 25-én a skót rítus 18. fokába felvétetett. Kötények, vállszalagok és egy 17. századi né-
met diploma is megőrződött a hagyatékban. A szabadkőművességről l.: L. Nagy, 1988; Macnulty, 2006.

102 Buckle és Lecky művét egyaránt Aigner Lajos adta ki Pesten. Zsilinszkytől elsőként A széptan előcsarnoka 
c. munkát adta ki, majd szintén 1872-ben a Szarvas-monográfiát is. Miután más kiadók visszautasították, 
Aigner 1872. jan. 24-én kelt levelében vállalta el a Lecky-fordítás kiadását (EOL VIII. ZsM. 3. 5/1. d. 1. 
boríték). Aigner a Corvin Mátyás szabadkőműves páholy tagja és titkára volt 1870–1900 között. ÚMÉL 
I. köt. 15–16. Abafi Lajos néven 1900-ban jelentette meg A szabadkőművesség története Magyarországon 
c. kötetet (reprint: Bp., 1993.). Mint írja, ez kivonata német nyelvű monográfiájának (Geschichte der 
Freimaurerei in Oesterreich–Ungarn. I–V. köt. Bp., 1890–1900). 

103 Zsilinszky, 1897. 23. (e tankönyv első kiadása: Pest, 1872).
104 Zsilinszky, 1872. 60.
105 Zsilinszky, 1888. 4.
106 Zsilinszky, 1880/b. 23.
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népnek? Az elnyomott, lealjasított és a haladásban erővel megakasztott népeknek 
nincs más menedékük, mint a forradalom.”107 

Comte-hoz és Taine-hez hasonlóan Zsilinszky is a természetes, lassú, de biztos 
haladás híve volt,108 1848–1849 emléke miatt azonban differenciáltabban értékelte 
a forradalmat (egyébként a Rákóczi-szabadságharcról is mint forradalomról írt). 
Ám a szabadság mellett hangsúlyosan szerepet kapott nála a rend. Tisza Kálmánra 
emlékezve kiemeli: „Két nagy erényt ajánlott mindig a ref. hívek figyelmébe: a 
rendet és a szabadságot! mint olyanokat, melyek nélkül a haladás soha nem biz-
tosítható.” Szerinte Tisza „mindenütt a józan szabadság, a rend és a biztos haladás 
emberének bizonyult”.109 

Azaz: szabadság és rend, munka és haladás, anyagi és szellemi jólét, felvilágo-
sodás és a műveltség terjedése vezet a nép emancipációjához (a népszabadsághoz), 
vagyis a demokratizálódáshoz: „Minél előbbre halad a civilizáció, annál többek kö-
zött oszlik meg a művelődés és kormányzás munkájának érdeme is.”110 Zsilinszky 
hitt az értelmi mellett az erkölcsi haladásban is. A fejlődés pedig nemzeti keretek-
ben bontakozik ki, tehát „a nemzeties irányú haladás” és ezzel együtt a nemzetiségi 
kérdés az utolsó nagy témakör. A nacionalizmus és a nemzetiségi kérdés súlyát igen 
korán észlelte, és később számos írásában foglalkozott vele. 

Véleménye szerint a 19. század a szabadság, az egyenlőség és a testvériség esz-
méinek megvalósításával foglalkozott. Ebben a században alakult a nemzetiségi 
érzelem eszmévé, melynek hatalma és befolyása alatt az egyes nemzetek fejlődése 
egészen új irányt vett.111 A nemzetiségi eszme minden egységes nemzetet alkotó eu-
rópai államban az egység, a haladás és az erő kútforrását képezte. Magyarországon 
viszont a nemzeti érzelmek fejlesztésének szükségképpen összeütközésbe kellett 
jönnie a sokféle nemzetiség divergens elemeinek különleges nemzetiségi aspiráci-
óival.112 Széchenyi ismerte fel elsőként és majdnem egyedül a magyar politikusok 
közül a nemzetiségi eszme nagy jelentőségét és a magyarságra nézve veszedelmes 
voltát. Darwint és a pozitivistákat megelőzve Széchenyi „a nemzetiségek közötti 
harcot úgy fogta fel, mint természetes küzdelmet a létért, mely küzdelemben azé 
lesz a győzelem, aki a legtöbb értelmi súllyal bír, és aki a legügyesebben tud alkal-
mazkodni a változó létviszonyokhoz”. E helyzetben „a győzelmet csak a magasabb 
kultúra, nagyobb vagyoni és észbeli erők, a tökéletesebb intézmények biztosíthat-
ják”.113 

Zsilinszky Széchenyi, Wesselényi Miklós és mások nézeteit tanulmányozva va-
lószínűleg felismerte, hogy a Magyar Királyság sorsa a Monarchia fennmaradásá-

107 Zsilinszky, 1895/a. 26–27.
108 L. a 2. jegyzetet!
109 Zsilinszky, 1915/a. 663. és 666.
110 Zsilinszky, 1880/b. 29.
111 Zsilinszky, 1907/a. 30.
112 Zsilinszky, 1894. 6.
113 Uo. 47–48.

2_A múlt felfed.indd   61 2011.04.09.   16:42



62

hoz kötődik, azon áll vagy bukik.114 Ebből a nézőpontból ítélte meg a puszta sza-
vakban megnyilvánuló hazafias radikalizmust, a függetlenségi retorikát a koalíciós 
kormányzás idején: „A hazafiság gyakori hangoztatása nálunk már hálás üzletté 
fejlődött. Az emberek jelentékeny írói csoportja abból él, azzal emelkedik és az-
zal üzérkedik.”115 Ezzel szemben hangsúlyozza, hogy a hazafiság elsősorban lelki/
érzelmi kötődés, független a nyelvtől (szemben a nyelvnemzet koncepciójával) és 
a fajtól. A nemzetiségi politika terén határozottan szemben állt a radikálisokkal, az 
erőszakos magyarosítással, mindig a méltányosságot és tapintatot tartotta megfe-
lelőnek. Alapvetően Széchenyivel értett egyet. Neki „van igaza, mikor azt mondja, 
hogy Magyarország fennmaradásának legerősebb biztosítékát, nemzeti fejlődésé-
nek olvasztó erejét a szellemi és erkölcsi műveltség – a civilizáció képezi”.116 Tehát 
ismét csak a haladás, a magyar kultúra fejlődése és terjesztése biztosíthatja a jövőt. 
Egyebek közt a következő felszólítást idézi Széchenyitől: „Ne ragadtassátok ma-
gatokat túlzásokra, és soha ne követeljetek másoktól olyat, ami ellen, ha tőletek 
követelnék, nemzeti érzelmetek és emberi méltóságtok felháborodnék...”117 A ki-
egyezési rendszer azonban leszűkítette a mozgáslehetőségeket. A közjogi politizá-
lás, a nemzetiségi kérdés megoldatlansága miatt a demokratizálódás is elmaradt. A 
szabadság és a rend ellentétbe került egymással. Amint Zsilinszky írja, 1913 júniu-
sában Tisza István kormánya vállalkozott a kormányzati rend és tekintély visszaál-
lítására118 – a szabadságról már nincs szó. 

1925-ben a történész kolléga, Áldásy Antal búcsúztatója Zsilinszky történet-
írói érdemeinek elismerése mellett utalt a hazai történettudományban bekövetke-
zett szemléletváltozásra: „Az általa tárgyalt korszak történetét ma már egészen más 
szemmel nézzük, mint néztük akkor, amidőn munkái megjelentek.”119 Mályusz 
Elemér nekrológja differenciáltabban fogalmazta meg azt, hogy művei szemlélete 
sok tekintetben elavult, ő maga is egy régi világ képviselője: „Életében a XVIII. szá-
zad protestáns intelligenciájának sorsa oly teljességgel ismétlődött meg, hogy pá-
lyafutása méltán tekinthető korábban letűnt generációk szimbólumának. Szellemi 
ősei teológiai tanulmányokat végeznek, külföldön járnak s azután lesz belőlük pap, 
tanító, tanár, városi vagy vidéki tisztviselő, amint a Sors szeszélye erre vagy arra a 
pályára dobja őket. Helyüket azonban mindenütt lelkiismeretes munkálkodással 
töltik be. Nem egetostromló s azután öntüzükben hirtelen kiégő tehetségek, ők a 
névtelen munkások szürke ezreit szolgáltatják. Realizmusuk megóvja őket a túlzott 
állhatatosság káros következményeitől és segíti őket, hogy hozzátörődjenek az élet-

114 Zsilinszky, 1895/b., különösen 25–28.; Zsilinszky, 1914. 96.
115 Zsilinszky, 1908/a. 6.
116 L. a 2. jegyzetet! Wesselényi kapcsán is megjegyzi, hogy a magyar nemzet jövőjének zálogát az anyagi 

jólétben és lelki műveltségben kereste. Zsilinszky, 1895/b. 345.
117 Zsilinszky, 1894. 68.
118 L. a 2. jegyzetet!
119 Áldásy, 1925. 437.
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nek úgyis kiszámíthatlan fordulataihoz. Annál nagyobb állhatatosságot tanúsíta-
nak azonban vallási meggyőződésükben és világszemléletükben.”120 

Valóban igaz ez, ha a vallás és az egyház jelentőségét nézzük Zsilinszky életé-
ben és pályafutásában. Győry Vilmosról írta: „Egyház és haza volt két vezércsilla-
ga...”121 Zsilinszky is mindenekelőtt magyar és protestáns volt egyszerre. Ez utóbbi 
azonban nemcsak a hitet jelentette, hanem számos más fontos, ezzel összefüggő 
tényezőt is. Evangélikus vallása gyermekkorától kezdve iskoláin, tanári, tudomá-
nyos, politikai és közéleti és egyházi működésén át közösséget, társadalmi kapcso-
lathálót, valamint identitást formáló értékeket és kultúrát jelentett. Beletartozott 
ebbe a protestáns munkaetika, a munka megbecsülése vagy az önuralom és ön-
megtagadás, a szenvedélyek elfojtása. A 18. századi evangélikus vallású elődöké-
hez hasonlítható széles nyelvtudása, amelyben a latin, a német (sőt, mint láttuk, a 
francia és angol) mellett egy szláv nyelv, a szlovák ismerete is szerepelt, amit politi-
kusként és a nemzetiségi kérdés szakértőjeként is hasznosítani tudott. A Békés me-
gyei protestáns múltat és hagyományt kiválóan ismerte. Ő adta ki Gacsári István 
református lelkész Füzesgyarmati krónikáját.122 Megírta a tíz évig Tótkomlóson lel-
készkedő Wallaszky Pál, az első magyar irodalomtörténet szerzőjének életrajzát.123 
E hagyományhoz természetesen kora modern eszméi felől közelített. Tessedik 
Sámuel működésében – akinek lefordította és megjelentette Önéletírását – saját 
eszméi előfutárát vélte felfedezni: „Szabadelvű, felvilágosodott és mindenek felett 
munkás ember volt, aki hazája elmaradottságát élénken érezvén, egyedül a honfiak 
értelmességétől és szorgalmától várta a jobb jövőt.”124 Elsősorban a tanügy és az 
ország anyagi helyzetének javítására fordította figyelmét. Küzdelmei megmutatják, 
miként kell szellemi és anyagi érdeket egyesíteni, az előítéletekkel szembeszállni, és 
hogyan kell egyházat és hazát takarékosságban, kitartó munkásságban és az ifjúság 
nevelésében szeretni. A reformáció és a protestantizmus értékelése nemcsak törté-
nelemfelfogása, hanem identitástudata szempontjából is lényeges szerepet játszott.

Zsilinszky elismerte a középkori egyház és papság érdemeit, így például az er-
kölcsök megszelídítése és a közműveltség előmozdítása terén.125 A reformáció előtt 
azonban a vallási, szellemi és erkölcsi viszonyok romlása következett be. Ebben a 
helyzetben bontakozott ki a kettős szellemi mozgalom, a tudomány és művészet-
beli megújhodás – a reneszánsz – és ezzel kapcsolatban az egyházjavítás, a reformá-
ció. „Mind a kettő egy közös forrásból származott; mind a kettő az emberi szellem 
diadalát, felszabadítását jelenti...”126 A fejlődést, a javítást megakasztó tényezők, a 

120 Mályusz, 1925.
121 Zsilinszky, 1884–1885. 48.
122 Gacsári, 1880.
123 Zsilinszky, 1882–1883; Zsilinszky, 1910.
124 Theschedik [Tessedik], 1873. V.
125 Zsilinszky, 1880–1897. I. köt. 2–3.; Zsilinszky, 1915/b. 4.
126 Zsilinszky, 1880–1897. I. köt. 3.
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klérus ellenállása miatt forradalom indult el: „Nemünk történelmének egyik leg-
magasztosabb tanúsága az, hogy miképp a természetben, úgy az erkölcsi és szelle-
mi világban is forradalom támad, mihelyt a természetes fejlődés megakasztatik. 
A reformáció az elnyomott, a lealázott emberi szellem forradalma volt, melynek 
nagyszerű jelentősége nemcsak abban áll, hogy a keresztyén vallást visszavezette 
őseredeti forrásához, a bibliához, és hogy ezt a középkori hagyományok salakjaitól 
megtisztította; hanem kiválóan abban, hogy a keresztyénséget a tudománnyal és az 
élettel kibékítvén, az emberiség legnemesebb törekvéseinek, a haladásnak, a felvilá-
gosodásnak alapelvévé lőn.”127 Tehát Zsilinszky szerint a reformáció lényege a pro-
testáns egyházak létét a történelem folyamán összefűzte a világosság, az igazság és 
a haladás eszméivel. A Krisztus tanán alapuló szellemi és erkölcsi haladás nem el-
lenkezhet sem a tudományos kutatás és meggyőződés szabadságával, sem a modern 
civilizáció vívmányaival.128 (A protestantizmus e pozitív képe rejtve mindenesetre 
magában foglalja a katolicizmus negatív képét.129) 

Magyarországon is hasonló okok és körülmények közepette bontakozott ki a 
reformáció. A hatalmas klérus „ahelyett, hogy tanítás és felvilágosítás által segítette 
volna elő a reformáció csendes és természetes diadalát: odavetette magát akadálykő 
gyanánt az új szellem áramlata elé, s előidézte a szellemek forrongását, a szenvedély 
kitörését és a pártokká szakadt felekezetek harcát, mely századokon át folyt hazánk 
országgyűlési termeiben és azokon kívül”.130 Vallási üldözés mindkét részről folyt, 
mert a kor uralkodó eszméi és a túlbuzgóság, amellyel azokat felkarolták, üldözővé 
tették a koruk műveltségi színvonalán álló, jeles férfiakat is. Zsilinszky igyekszik 
elfogulatlan lenni és árnyaltabb képet rajzolni: „Amily helytelen lenne a katoliciz-
must úgy tüntetni fel, mint minden reformok engesztelhetetlen ellenségét; éppen 
oly igaztalan lenne az állítás, hogy a protestantizmus mindig és egyedüli előmozdí-
tója volt a haladásnak és józan felvilágosodásnak.”131 

A hitbeli meggyőződés és tudományos kutatás szabadságának mint a reformá-
ció legfőbb elvének alkalmazása következtében maguk a protestánsok is egymással 
szeretetlenül küzdő felekezetekké szakadtak. A magyarországi és erdélyi vallásügyi 
tárgyalások alapján Zsilinszky úgy látta, hogy „a katolicizmus védői mindig szoros 
szövetségben állottak a politikai abszolutizmus hőseivel; míg a protestantizmus úgy 
tűnik föl mint az alkotmányos szabadság természetes képviselője és védelmezője. A 
lelkiismereti szabadság bajnokai egyúttal a nemzeti alkotmányos szabadság hősei 
is valának.”132 Tehát lényegében osztotta Radvánszky Béla meggyőződését, hogy a 

127 Uo. 2.
128 Előszó itt: Zsilinszky, 1907/b.
129 A protestantizmus és a katolicizmus különbségeit világosan kifejti például egyik rövid előadásában: 

Zsilinszky, 1916.
130 Zsilinszky, 1880–1897. I. köt. 5.
131 Uo. 6.
132 Uo. 8.
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protestantizmus nemcsak a felvilágosodás fáklyavivője, hanem a magyar állam és 
nemzet alkotmányának és szabadságának is egyik leghatalmasabb fenntartója.133 

Ez azt is jelenti, hogy Zsilinszky a magyar történetírás két tábora közül termé-
szetesen a kuruc protestáns hagyományt képviselőbe tartozott, szemben az „auli-
kus labanc és katolikus” táborral,134 bár kormánypártiként, a kiegyezés híveként 
függetlenségi (az alkotmányosságot, az alkotmányos szabadságot hangsúlyozta) és 
Habsburg-ellenes sem lehetett. Igaza volt Mályusz Elemérnek, amikor leszögezte, 
hogy Zsilinszky történetírói működésével a 19. század utolsó évtizedeinek protes-
táns intelligenciájában olyan történetszemléletet mélyített el, amelynek birtoká-
ban ez az olvasóközönség őseiben a nemzeti és vallásos eszmék védőit látta és az 
öröklötteknek érzett történeti hagyományokhoz hűnek akarván bizonyulni, sorsát 
azonosította a magyarságéval.135 Ezzel szépen egybecseng Zsilinszky állítása: „A 
vallásos meggyőződés szabadsága és a polgári jogok tisztelete mindig erényei közé 
tartoztak a magyar nemzetnek.”136 

Az evangélikus egyházban előbb a békési egyházmegyében, majd az arad–béké-
siben viselt felügyelői tisztet. Fabiny Teofil lemondása után a bányai egyházkerület 
felügyelője 1898–1911-ig, 1911-től pedig világi elnöke lett. A Luther Társaságnak 
1892–1911-ig elnöke, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak 1903-tól alel-
nöke, Hegedűs Sándor halála után 1907–1915-ig elnöke, azután ismét alelnöke 
volt. Az 1905-től kezdődő koalíciós kormányzás idején kibontakozó éles vallás- és 
egyházügyi vitákban aktív szerepet vállalt, illetve válaszolt az őt ért támadásokra. 
Ezekre a vitákra most nem térhetünk ki, csak azt jegyezzük meg, hogy a katolikus 
és protestáns egyházak viszonyában alapelve a teljes jogegyenlőség és viszonosság 
volt, vagyis e tekintetben is az 1848. évi áprilisi törvények (XX. tc. A vallás dolgá
ban) alapjára helyezkedett.137 Úgy vélekedett, hogy a nemzetiségi mellett a vallási 
kérdés a másik, amellyel a magyar nemzet nem tud megbirkózni.138 

A protestantizmus mentorokat, mintákat is adott számára. Följegyzéseiben há-
rom politikai mintaképéről írt.139 Mindhárom személyiség protestáns és liberális 
meggyőződésű, kettő a Szabadelvű Párt vezetője volt. Mint idősebb nemzedékek 
tagjai, az 1850-es, 1860-as években már jelentős szerepet játszottak, részt vettek a 
protestáns pátens elleni küzdelemben. Az első Tisza Kálmán: „Országos pártvezé-
re, egész politikai életén át Tisza Kálmán volt, akinek puritán jelleme, a politikai 
és protestáns egyházi téren vezető egyénisége, munkabírása és európai műveltsé-
ge mindvégig tiszteletének és szeretetének tárgya maradt.” Tiszát a nemzet és a 
protestantizmus ügyének képviselőjeként értékelte a Magyar Protestáns Irodalmi 

133 Zsilinszky, 1907/a. 28.
134 A két táborról l.: Gunst, 2000. 205–207.
135 Mályusz, 1925. 318–319.
136 Zsilinszky, 1886. 3.
137 Zsilinszky, 1908/b.
138 Zsilinszky, 1908/c. 5.
139 L. a 2. jegyzetet!
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Társaság 1915-ben Debrecenben tartott közgyűlésén mondott elnöki megnyitó 
beszédében: „Háborús nehéz időket élvén [...] engedtessék meg nekem, hogy ez 
alkalommal – távol minden pártpolitikától – megemlékezhessem egy olyan protes-
táns, evangéliumi lelkű, bajnok vezérünknek harcairól, aki ifjú korától fogva egész 
haláláig nem csupán saját családjáért, nem csupán a hazáért és annak alkotmányos 
szabadságáért, hanem emellett a hazai protestantizmus jogaiért, szellemi és anyagi 
felvirágzásáért is többet tett és küzdött, mint bármely más hitrokonunk e hazá-
ban.”140

Tisza régi, jó barátja volt Podmaniczky Frigyes, akiről ezt olvashatjuk: „A másik 
politikus, akivel Zsilinszky még tanársága ideje alatt közelebbi érintkezésben állott, 
báró Podmaniczky Frigyes volt, aki mint evangélikus főúr és politikus, különö-
sen a Bach-korszakban az osztrák Thun kultuszminiszter által kiadott úgynevezett 
egyházi pátens elleni küzdelemben tüntette ki magát, és csakhamar az evangéli-
kus bányai egyházkerületnek felügyelőjévé lett.” Ezt az emlékezést kiegészíthet-
jük a bányai egyházkerület közgyűlésén 1908-ban elhangzott beszéd részletével: 
„Elvesztettük azokat a férfiakat, akik – mint vezéreink – igaz protestáns lélekkel 
évtizedeken át küzdöttek ezen egyházkerület élén a vallási és nemzeti eszmék di-
adaláért. Báró Podmaniczky Frigyes az alkotmány visszaszerzésének reményteljes, 
lelkes korában; Fabiny Teofil pedig a nyolcvanas évek derekán vezették avatott kéz-
zel és példás lelkiismeretességgel egyházkerületünk ügyeit. Mindketten Pest várme-
gyében kezdték nyilvános pályájukat és mindketten lelkesen küzdöttek az 1848-iki 
szabadságért és a protestáns autonómiáért. Bámultuk jellemszilárdságukat, tisztel-
tük önfeláldozó tevékenységüket, vallásos meggyőződésüket, igazságszeretetüket és 
különösen a kötelességérzetnek azt a magas fokát, mely ma már – fájdalom – rit-
kaságszámba megy. Méltók rá, hogy elvesztésük feletti fájdalmunk őszinte kifeje-
zése mellett érdemeiket jegyzőkönyvileg is megörökítsük.”141 Zsilinszky az 1860-as 
években ismerte meg Podmaniczkyt, aki 1861-ben Szarvas országgyűlési képvise-
lője volt. 1869-ben Zsilinszky mondta Szarvason az üdvözlőbeszédet Podmaniczky 
mint képviselőjelölt fogadása alkalmából. Politikai nézeteik is hasonlók lehettek. 

Végül a mintaképek között a legidősebb, Prónay Gábor (1812–1875) már az 
1839–1840. évi országgyűlésen feltűnt szabadelvű egyházpolitikai beszédeivel, és 
a reformellenzék tagja lett. Róla ez áll a följegyzésekben: „Meg kell jegyeznünk, 
hogy Zsilinszky még budapesti egyesült protestáns teológiai tanuló korában ta-
nulta ismerni és tisztelni azokat a főurakat, akik a Bach-korszakban a protestáns 
egyház alkotmányának és szabadságának érdekében hazafias tevékenységet fejtet-
tek ki. Ezek közé tartoztak az említetteken kívül báró Prónay Gábor, az ev. egyház-
nak nagyrabecsült egyetemes főfelügyelője...” Prónay 1861–1875-ig töltötte be az 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztet. E visszaemlékezések nyomán ismét 

140 Zsilinszky, 1915/a. 652. 
141 Zsilinszky, 1908/d. 4.
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azt állapíthatjuk meg, hogy az 1850-es évek vége döntő hatással volt Zsilinszky 
jellemének formálódására.

Zsilinszky pályáját itt csak 1875-ig, politikusi karrierje kezdetéig kívántuk 
megrajzolni. Jogosan írta halálakor a Szózat c. lap, hogy Zsilinszky neve egy egész 
korszakot jelent.142 Ez a korszak 1918-ban lezárult. Az 1920-as években már be-
tegeskedett, szellemi elevenségét is elvesztette. 1925. október 4-én hunyt el, testét 
Budapesten helyezték örök nyugalomra. Az idősödő Zsilinszky emlékét így idéz-
te föl Lukács György, Békés megye főispánja, 1905-től vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: „Amidőn Zsilinszky Mihályról szólok, megelevenedik előttem tisztes 
alakja, gondolkodó szép ősz feje, jóságos tekintete, nemes hanghordozása, vonzó 
beszédmodora, megannyi kifejezői értelme erejének és lelke tisztaságának.”143 
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142 Békésmegyei Közlöny, 52. (1925) 225. sz.; 226. sz. Ez utóbbi szám idézi a fővárosi lapok méltatásait is.
143 Lukács, 1935. 5.
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Erdész Ádám

Ami a tarisznyába került –  
Márki Sándor indulása

Márki Sándort az 1880-as évek közepétől az első világháború végéig a veze-
tő történészek között tartották számon. A legtermékenyebb kutatók közé tarto-
zott, a szakirodalmi munkásságát számba vevő bibliográfia 1244 tételt tartalmaz. 
Ugyanitt száznál több róla szóló írás, illetve vele készült interjú adatait találjuk 
meg.1 Életművében a kor kiemelkedő szakmai és módszertani teljesítményei 
közé tartozó monográfiák mellett voltak olyan munkák is, amelyek befolyásol-
ták a korabeli közgondolkodást. Ő írta meg az első teljesnek tekinthető Rákóczi-
monográfiát, feldolgozta az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc történe-
tét. Korai Dózsa-monográfiájával felülírt évszázadok alatt rögzült történeti interp-
retációkat. Fiatal korától kezdve szívesen dolgozott újságokba, cikkei a szakköny-
vek olvasóin túl, szélesebb rétegekhez juttatták el gondolatait. Márki történészi 
hatását megsokszorozta tanári munkája, 1876-tól 1892-ig aradi, majd budapesti 
középiskolákban tanított, 1892-ben a kolozsvári egyetem tanára lett. 1925-ben 
bekövetkezett haláláig folyamatosan tanított. Levelezése és naplói szerint azok közé 
a tanárok közé tartozott, akik nagyon figyeltek diákjaikra, ez a tanári attitűd ta-
nításának hatását éppen a legtehetségesebbek között növelte meg. Ha még azt is 
hozzátesszük, hogy aradi tanár korától kezdve írt tankönyveket – volt, amelyik 14 
kiadást ért meg –, elmondhatjuk, hogy Márki egyike volt azoknak, akik az 1890-es 
évektől befolyásolták a történeti közgondolkodást.

Abban a korszakban, amikor Márki működött, a történettudomány a nem-
zeti identitás tudománya is volt, a vaskos monográfiákat viszonylag sokan forgat-
ták.2 A történelem iránti kiemelt érdeklődést tükrözi a magánkönyvtárak korabeli 
vizsgálata is. A magánkönyvtárak állományát igen széles mintán áttekintő György 
Aladár 1885-ben a következő megállapításra jutott: „A legelterjedtebb szakok 
közé tartozik magánkönyvtárainkban a történelem, mely alatt azonban igen cse-
kély kivétellel csak a hazai történetre vonatkozó művek gyűjteményét kell érte-
ni.”3 A történettudomány korabeli szerepe felveti a kérdést, egy-egy széles körben 
ható történész világlátását milyen tényezők befolyásolták? S úgy hiszem, nemcsak 
az egyetemi szemeszterekre, a szemléletformáló történetfilozófiai és módszertani 
munkákra kell gondolnunk, hanem azon teljes tényező-együttesre, amely egy-egy 

1 Klukovitsné–Rácz–Szabó, 1992.
2 L. erre Mann Miklós kötetünkben közölt tanulmányát.
3 Gyáni, 1999. 390.
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tudós gondolkodását meghatározta. Köztük az olyan, Wolf Le penies által kultu-
rális evidenciáknak nevezett tényezőkre is, amelyek a társadalom rögzített és ki-
nyilvánított normarendszerének szintje alatt identitásképző és magatartásvezérlő 
módon működnek.4 Írásomban – a különlegesen jó forrásadottságokat kihasználva 
– éppen azt szeretném bemutatni, hogy a maga korában nagy hatású történésznek 
számító Márkit családjában, a középiskolában, majd az egyetemen milyen szemé-
lyiség- és gondolatformáló hatások érték.

A sarkadi tiszttartói ház

Márki Sándor életében a család, a sarkadi tiszttartói házban kapott útravaló kü-
lönösen fontos szerepet játszott. A húszéves korától haláláig folyamatosan vezetett 
naplójában gyakran és részletesen írt szüleiről, az őt gyermekkorában körülvevő 
sarkadi világról. Ismétlődő bejegyzései arról tanúskodnak, hogy édesanyjához is, 
édesapjához is mély érzelmi szálak fűzték. Többször is módot talált arra, hogy a 
fiúi tiszteletet és szeretetet nyilvános formában is kifejezze. Első nagy visszhangot 
kiváltó könyvét, a Dósa György és forradalmát édesapjának ajánlotta. A három és fél 
oldalas ajánlásban a 19. század legfontosabb történeti folyamataiba illesztve idézte 
fel édesapja pályájának fordulatait.5 Édesanyjáról – ismét példaadó szándékkal – 
egyik, a keresztény állami és társadalmi élet kezdeteiről szóló egyetemi előadássoro-
zatának bevezetőjében szólt részletesen.6

Mit is tudhatunk a Márki családról?7 A Márki Sándor által összeállított kéz-
iratos családtörténet szerint nagyapja, Márki János Kecskeméten élt és lakatos-
mesterként kereste a maga és népes családja kenyerét. Hogy nem az átlagos mes-
teremberek közé tartozhatott, arra egy rövid bejegyzés utal. „Huzamosabb ideig 
működött Prágában és Bécsben is” – olvashatjuk az unoka feljegyzései között. A 
lakatosmester felesége, Fekete Terézia ugyancsak kézműves családból származott. 
A családi legendárium ezen az ágon is megőrzött egy érdekes történetet: „[Fekete 
Terézia] atyja, Ferenc Kecskeméten örökmozdonyon törte a fejét, s föl is állított 
– a tanács ellenzése következtében a nádor különleges engedelmével – a piacon 
(?) valami ilyen gépfélét.”8 A szomszédos fővárosokban töltött hosszabb idő és az 
„örökmozdony” egyaránt átlagon felüli iparos kvalitásokra utal. A családi krónika 
szerint Márki János és Fekete Terézia házasságából tíz gyermek született, hat neve 

4 Lepenies, 1995. 200.
5 Márki, 1886. V–VIII.
6 Márki, 1917. 11–20.
7 A család eredeti neve Márkli (Markli) volt. Márki József névmagyarosítási dátumát ismerjük, ő hivatalosan 

1848-ban változtatta nevét Márkira. Szentiványi, 1895. 155. Márki János valószínűleg hivatalos eljárás 
nél kül változtatta meg nevét; az 1841. évi házassági anyakönyvben Márkly János néven szerepel, az 1892. évi 
halotti anyakönyvben már a Márki név olvasható. BéML IV. 426. 4024. 1841. okt. 10. és uo. 1892. jan. 23.

8 BéML XV. 33. 251. tét. [Márki Sándor]: A Márkiak vérrokonai, atyjokfiai és sógorai. Összeírva 1874. szep
tember 23. (A közgyűjteményekben őrzött hagyatékban talált munkákra [újságcikkek, kéziratok] csak jegy-
zetben hivatkozunk, rövidítésjegyzékben nem tüntetjük fel külön.)
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mellett a meghalt bejegyzést olvashatjuk.9 Három testvér élettörténetét ismerjük, 
amiből arra következtethetünk, hogy hárman érték meg a felnőttkort. A tizedik 
gyerek, István 1822-ben született, ám a következő évben meghalt a családfő. A 
legidősebb életben lévő fiú, az 1812-ben született ifjabb János – Márki Sándor 
édesapja – 11 éves volt ekkor. A családban rejlő kvalitás és mentális erő a tragédia 
után mutatkozott meg igazán: a gyerekek nemcsak, hogy nem vesztették el társa-
dalmi státusukat, hanem a fiúk az anyagi támasz eltűnése ellenére felemelkedtek. 
Az egyetlen felnőttkort megélt leány egy asztalosmesterhez ment férjhez, azaz ő 
társadalmi pozícióját megőrizte. A fiúk minden nehézség dacára tanultak: János 
gimnáziumot végzett, öccse József (született 1815-ben) a pesti egyetemen bölcse-
leti és jogi doktorátust szerzett. A tanulásban alapvetően a maguk erejére voltak 
utalva, a részletekről József esetében tudunk többet. „…atyját korán elvesztvén, 
ő már tíz éves korában saját keresményére lőn utasítva, kisebb gyermekek tanítá-
sával és nevelésével foglalkozván egész deákkorán keresztül és még később is…” 
– olvashatjuk róla Szinnyei József életrajzi lexikonjában.10 Unokaöccse azt jegyezte 
fel róla, hogy „szigorú körülményei miatt egy évre meg kellett szakítani egyetemi 
tanulmányait”.11 Végül két karon is doktorátust szerzett: bölcseleti doktorátusának 
díját Horvát István állta, a jogi doktorátus megszerzését pedig egy, a jogi kartól 
elnyert ösztöndíj tette lehetővé.12

Hasonló utat járt be az idősebb fiú, János is, aki Kecskeméten kezdett tanul-
mányait Szabadkán, majd Gyöngyösön folytatta, és megszakítások után 1831-
ben fejezte be a gimnáziumot. Ő is nevelősködött, majd ajánlották Pásztóra, az 
Almásy-uradalomba. 1832-ben írnokként kezdte magasra ívelő gazdászi pályáját, 
három év múlva került át az ugyancsak az Almásy család kezében lévő sarkadi ura-
dalomba. Itt már ispánként alkalmazták egészen 1846-ig, mikor is átkerült a közeli 
Kétegyházára kasznárnak. Márki karrierjének bizonyára hasznára vált, hogy 1841-
ben elöljárója, a sarkadi tiszttartó egyik leányát, Zay Juliannát vette feleségül. Nem 
csak az Almásy-uradalmak gazdatiszti hierarchiájában való kedvezőbb előmenete-
li lehetőségre kell gondolnunk. A házasság révén Márki János olyasmihez jutott, 
amit a maga erejéből minden szorgalma és rátermettsége ellenére sem tudott volna 
ilyen fiatalon megszerezni: tagja lett egy társadalmilag jól beágyazott, tekintélyes 
és erősen mobilis bihari családnak. Apósa, Zay István 1802 óta tisztként, 1816-
tól sarkadi tiszttartóként szolgálta az Almásy-uradalmat. A szűkös, nagyobbrészt 
narratív források szerint patriarkális módon irányította a rábízott uradalom népét: 
a háza előtt káromkodó jobbágyot megpálcáztatta, ugyanakkor mintegy 500 job-
bágy-, majd cselédgyereknek volt keresztapja. Felesége a maga házi készítésű szere-
ivel gyógyította a község hozzá forduló lakosait.13

  9 Ifj. Márki János egyik életrajza 12 testvért említ. Kodolányi, 1889.
10 Szinnyei, 1902. 608–609.
11 L. a 8. jegyzetet!
12 Uo.
13 Márki, 1917. 8.
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1848-ban Márki János beállt nemzetőrnek, a békési nemzetőrök között szol-
gált. A Márki családban kiemelkedő történelmi pillanatként rögzült az 1848–
1849. évi forradalom és szabadságharc, annak ellenére, hogy a családfőnek egy 
időre megszakadt az uradalmi tiszti karrierje. A jobbágyfelszabadítást követően az 
Almásy család tisztjeinek egy részét – nem lévén reájuk szükség – elbocsátotta. Ez 
a sors jutott osztályrészül Márki Jánosnak is, de a birtok várományosa, Almásy 
Kálmán azonnal segítséget nyújtott megbízható kasznárjának. Kétegyházi birto-
kából földet adott bérbe neki, hogy biztosítsa a család megélhetését. Márki János 
bérlőként is jó eredménnyel gazdálkodott: „A szerény, mintegy 100 kat. holdnyi 
bérlet oly szépen javadalmazta takarékossággal párosult munkáját, hogy jövedel-
méből, több éven keresztül, már akkor számos tagú családjának korszerű nevelteté-
séről megfelelően gondoskodhatott.”14 A bérleti gazdálkodás hat évig tartott, 1855 
végén nyugalomba vonult Zay István sarkadi számtartó, és állását veje örökölte. A 
tapasztalt számtartónak a hosszas huzavona után 1869-ben lebonyolított tagosítás 
után nyílt alkalma arra, hogy a maga gazdaságirányító képességeit igazán megmu-
tassa. Az irányítása alá rendelt sarkadi és gyulavári uradalmakat egy bő évtized alatt 
jól jövedelmező, modern tőkés nagyüzemmé szervezte. Amikor 1888 decemberé-
ben, 76 évesen lakása és teljes fizetése meghagyása mellett nyugalomba vonult, a jó 
hírű birtokról már csak a mezőgazdasági feldolgozóipar hiányzott.

Márki János 1892-ben, életének 80. évében halt meg. Vagyontalan fiatalember-
ként lépett az uradalom szolgálatába, halálát követően tekintélyes vagyont hagyott 
gyermekeire. Saját gazdasága volt; majorjának, földjeinek, gazdasági felszerelései-
nek és egyéb értéktárgyainak eladása után 80 000 forintra rúgott az örökség, amit 
gyermekei szétoszthattak egymás között. A „tanya” és a földek 60 000 forinttal 
részesedtek az örökségből.15 Az összeg nagyságrendjére utal az, hogy Márki Sándor 
középiskolai tanárként szerzett évi jövedelme ugyanebben az időben 2000 forint 
volt. Az 1889–1890. évi tanévben gimnáziumi tanári munkájával, egy leánynevelő 
intézetben végzett óraadással és imponáló nagyságrendű publikálással 2990 forint 
jövedelemre tett szert.16 Apja halálának évében tanárként – mellékállással együtt – 
2427 forintot keresett, ehhez jött ezúttal egy párját ritkítóan magas honorárium: 
1854 forint. Írással ilyen összegeket a rendkívül szorgalmas Márki is ritkán kere-
sett, a kiugró jövedelmet a több évig írt Arad monográfia megjelenésének köszön-
hette.17

Márki János számottevő vagyona úgy keletkezett, hogy gyermekeit taníttatta, 
leányait illően férjhez adta, és a gyerekeket önállósodásuk után is segítette. Egy-egy 
elszórt adat utal a taníttatás költségeire: az 1872–1873. évi tanévben a két egye-
temre járó Márki fiú – Sándor és Gábor – teljes taníttatási költsége 1389 forint 
14 [Kovács], 1892. 6.
15 BéML XV. 33. 251. tét. Márki Sándor naplója, 1892. febr. 17. (A sokszor idézett naplót a továbbiakban 

csak Napló címen említem, a hivatkozásban az adott napot jelölöm.)
16 Napló, 1890. augusztus 29.
17 Uo. 1892. augusztus 24.
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és 34 krajcár volt. „Nem közönséges áldozat oly apától, kinek 9 gyermeke van!” 
– kommentálta az önmagában is figyelemre méltóan precíz könyvelés végered-
ményét Márki Sándor.18 A gyerekek későbbi támogatásának nagyságrendjére is-
mét Márki Sándor egyik szűkszavú naplóbejegyzése utal: „Elégették édesapámnak 
azon följegyzéseit, mik kimutatták, szárnyra kelésünk óta egyikünkre-másikunkra 
mennyit költött; legtöbbet (16 000 frt) Lajosra, legkevesebbet (1700 frt) reám.”19 
Márki Jánosnak kilenc gyermeke érte meg a felnőttkort, így az örökségen és tanít-
tatáson felüli összeg is tekintélyes summát tett ki. Összegzésként megállapíthatjuk, 
Márki János anyagi tekintetben különösen sikeres pályát futott be, vagyontalan 
írnokból Bihar megye virilisei közé emelkedett. Gyermekei teljes anyagi bizton-
ságban nevelkedtek, ha baj történt, később is kaphattak segítséget az apai házból.

Ugyanebben az időben az imponáló vagyonosodásnál is látványosabb szellemi 
tőkefelhalmozódás zajlott le a családban. Korábban szó esett arról, hogy Márki 
János milyen erőfeszítések árán tanult. A Zay családban ugyancsak nagy jelentő-
séget tulajdonítottak a képzettségnek, Zay Julianna fiútestvérei közül az egyik pap 
lett, a másik műegyetemet végzett. S ami még ennél is többet jelent, a leányok 
képzésére is figyelmet fordítottak: Márki János felesége Nagyváradon, zárdában 
tanult egy éven keresztül. Márki János és Zay Julianna házasságából tíz gyermek 
született. Különösen kegyes volt hozzájuk a sors, a gyerekek közül kilenc megérte a 
felnőttkort. A hét fiú közül a legidősebb, István (1842) jogot végzett Pesten, előbb 
Gyulán törvényszéki bíró lett, majd királyi táblai pótbíró Budapesten. Ígéretes pá-
lyája végére 43 éves korában bekövetkezett halála tett pontot. A sorban következő 
két fiú, Albert (1844) és Imre (1847) az apai utat követte, gimnáziumi tanulmá-
nyok után írnokként gazdatiszti pályára léptek. Volt időszak, amikor mindketten 
apjuk keze alatt dolgoztak ispánként. Az 1890-es években Albert főintéző lett 
az Almásy-uradalomban, Imre magánvagyonát kamatoztatta igen eredménye-
sen. Az 1850-es években született fiúk már szabályos értelmiségi képzést kaptak. 
Kisdiákként Nagyváradon kezdték a gimnáziumot, majd a német nyelv miatt 
Pozsonyban folytatták tanulmányaikat, s általában Budapesten végeztek, hogy 
rögtön egy pesti egyetemen folytassák a tanulást. Lajos (1851) volt a kivétel, ő a 
nagyváradi jogakadémiát végezte el. Sándor (1853) a pesti egyetem bölcsészkarán, 
János (1855) ugyanott a jogi karon tanult, s szerzett doktorátust. A legkisebb fiú, 
Gábor (1857) a pesti műegyetemen kezdte tanulmányait, majd Münchenben vég-
zett egy évet, de az ő pályáját a Bosznia meg szállásakor teljesített katonai szolgálat 
megtörte, s nem szerzett diplomát.

A hét fiú közül négy szerzett diplomát, az ötödik, Gábor is ezen az úton haladt, 
tanulmányainak megszakítását és az írnoki állást az ő esetében már-már tragédiá-
nak te kin tette a család. A két leányról sem feledkeztek meg, Júlia (1846) az anyai 
mintát követve Nagyváradon az Orsolya-rendi apácáknál tanult, a legfiatalabb 

18 Uo. 1873. július 26.
19 Uo. 1892. február 17.
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gyermek, Mária (1859) Gyulán, majd ugyancsak az Orsolya-apácáknál végezte is-
koláit. A gyerekek iskoláztatási stratégiája világosan mutatja, hogy a sarkadi tiszt-
tartói házban különösen nagyra becsülték a képzettséget, a tudást, a műveltséget. 
Márki János Sándor fiához írott leveleiben határozottan a legfontosabb értéknek 
nyilvánította a tudást: „Többet ér a szellemi, mint az anyagi kincs, rajta! Vigyázz 
az egészségedre, lassankint, de folyamatosan sokra viszed.”20 Márki Sándor nap-
lóbejegyzései ugyanerről a szellemiségről tanúskodnak. A hét fiú közül három – 
István, Sándor és Lajos – neve szerepel Szinnyei József Magyar írók élete és munkái 
c. művében. István verseket publikált, Corneille-fordításai voltak, igazán ismertté 
sakkcikkei és sakk szakkönyve tette. S nemcsak a Szinnyei által említett három 
testvér, hanem János és Gábor is írt újságcikkeket. Sőt, a lányok közül Juliskának is 
volt egy kis kötetre való verse, s emellett beszélyekkel is próbálkozott. Volt időszak, 
amikor több mint 20 újság és folyóirat járt a Márki-házba, az erdélyi és bánáti la-
pokat olvasás után átadták a sarkadi olvasókörnek. 

Ha a család tagjai Nagyváradra vagy Budapestre látogattak, igyekeztek prog-
ramjukba illeszteni egy színházi előadást. A megmaradt levelek apró megjegyzé-
sei ugyancsak utalnak a tiszttartói házban zajló életre: a Barankovics operadarab 
zongorára írt kottáját Mariskának szerezd meg – kérte Márki János Pesten tanuló 
Sándor fiát egyik levelében.21 Ennek a kultúrát és műveltséget különösen magasra 
értékelő szellemiségnek köszönhette Márki Sándor a maga, családon belüli kitün-
tetett helyét. Bár idősebb testvérei vagyonosabbak voltak, a fiatalabbak közül ket-
ten is rangosabb házasságot kötöttek, az apai házban „a tanár úrnak” kitüntetett 
helye volt. Az előzőekben láthattuk, hogy a kecskeméti lakatosmester fia presztízst 
és vagyont szerzett, unokái pedig az akkor megszerezhető szellemi tőkéből hasí-
tottak ki a maguk számára igen nagy szeletet. Természetesen nem egyedi jelenség-
ről van szó: a Márki család egy viszonylag széles, részben nemesi, részben polgári 
eredetű dualizmus kori tisztviselői, értelmiségi réteghez tartozott, és ez a réteg a 
kultúra fogyasztója és teremtője volt.

A vagyon gyarapodása, a szellemi tőke megszerzése természetesen együtt járt a 
család társadalmi állásának és presztízsének megemelkedésével. Az első nagy lépést 
– mint erre korábban utaltunk – akkor tette meg Márki János, amikor házassága 
révén tagja lett a Zay családnak. Ezt követően a sarkadi uradalom mind tekintélye-
sebb tiszttartójaként maga gyarapította a család kapcsolati tőkéjét. Először 1861-
ben lett választott tagja Bihar vármegye közgyűlésének, később virilis jogon volt 
tagja a megye törvényhatósági bizottságának. Részt vett a szakmai érdekképviseleti 
szervek, így Bihar megye gazdasági egylete, a lótenyésztési bizottság munkájában. 
Magától értetődő, hogy a Márki család nagy házat vitt, különösen Zay Julianna 
1876-ban bekövetkezett váratlan haláláig. A barátságos tiszttartói házban ottho-
nosak voltak a bihari és békési vármegyei tisztviselők, mérnökök, földmérők, az 

20 SZTEEK RKT MS. 340. Márki János Márki Sándorhoz. 1881. április 7.
21 Uo. MS. 424. Márki János Márki Sándorhoz. 1875. március 9.
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ismerős és rokon birtokos családok tagjai, de Biharban kortesúton járó miniszter 
is tiszteletét tette a Márki-házban. A fiúk is rendszeresen hozták barátaikat, az ő 
kapcsolatrendszerük tovább szélesítette a család nagy ismeretségi körét. Az eleven, 
természetes módon folyamatosan ápolt kapcsolati háló éppen olyan tőkéje volt a 
családnak, mint a vagyon és a képzettség.

A család társadalmi presztízsének emelkedését a gyerekek házasságai jelzik a 
legpontosabban. Naplók, levelezések ismeretében meglehetős biztonsággal kije-
lenthetjük, hogy a családban a házasságot nem rendelték alá a társadalmi emelke-
dés követelményének – viharos szerelmek történeteit is őrzik a források –,22 ugyan-
akkor nem véletlen, hogy a fiatalabb fiúk társadalmi értelemben felfelé házasodtak. 
Az idősebb fiúk a maguk társadalmi állásának megfelelő családokból nősültek, a 
házasságok révén birtokos famíliák, értelmiségi–tisztviselői családok kerültek be 
a már amúgy is népes rokonságba. A két lány ugyancsak a maguk társadalmi ré-
tegéből házasodott: mindketten uradalmi tisztekhez mentek férjhez. Volt időszak, 
amikor a Márki Jánosnak közvetlenül alárendelt tisztikar nagyobbrészt fiaiból 
és vejeiből került ki. Az 1850-es években született négy fiú közül kettő a békési 
vármegyei elit egyik meghatározó családjából választott feleséget. Márki Lajos vi-
szonylag fiatalon kapta meg Békés vármegye főjegyzői tisztét, János öccse a jogi 
doktorátus megszerzése után ügyvéd, majd Gyulán közjegyző lett. Mindketten a 
Békés vármegyében nagy tekintélyű Terényi családból nősültek. Ez a kiterjedt fa-
mília a 19. században kiformálódott vármegyei elit legszűkebb körébe tartozott. 
A Hont megyéből származó, eredetileg Stummer nevet viselő család egyik ága – 
több Felvidékről érkezett nemes családhoz hasonlóan – a 18. században települt 
Békésbe, ahol vármegyei tisztségeket viseltek. A család egyik tehetséges tagja, a 
nevét Te ré nyire magyarosító Lajos 1849-ben 24 évesen a megye másodalispánja 
lett.23 A vármegyei elit néhány másik kiemelkedő családjával többszörösen össze-
házasodott Terényiek a 19. század második felében meghatározó szerepet játszottak 
Békés megyében.

Márki Lajos és Márki János az 1849-ben alispán, később országgyűlési képvise-
lő Terényi Lajos leányait vették feleségül. A két Márki fiú e házasságokkal a megyei 
apparátust irányító elitbe emelkedett. Lajos súlyos betegség után fiatalon, gyer-
mektelenül halt meg, az ő pályája korai halála miatt nem futhatott ki. A helyi tár-
sadalmi hierarchiát tekintve legmesszebb Márki János jutott, az ő és Terényi Ágnes 
egyik fia, Barna 1930-ban Békés megye alispánja lett, és e tisztet viselte 1944-ig. A 
Márki fivérek közül ugyancsak János volt az, aki nemességet kapott.24

A Márki-házban uralkodó szellemiséget meghatározta néhány alapvető ténye-
ző, e tényezők a Márki-gyerekek számára felnőtt korukban is szellemi orientációs 

22 Márki Sándor házasságára nézve l. Héjja–Erdész, 2010. 197–211.
23 Héjja, 2002. 199–202. Terényi Lajos testvére ugyancsak magyarosította a Stummer nevet, ő a család másik 

előnevét, az Ipolyit választotta, és Ipolyi Arnold néven tartja számon a magyar historiográfia.
24 Uo. 150–154. Márky [sic!] János 1913-ban nyert nemességet.
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pontot jelentettek. A família katolikus volt, és a család legtöbb tagja vallását aktí-
van gyakorolta. Márki Sándor anyai nagyszüleiről szólva kiemelte, hogy mindket-
ten nagyon vallásosak voltak, s gyermekeiket is e szellemben nevelték.25 Az édes-
anya, Zay Julianna mellett a sarkadi plébános, Püspöky Alajos is sokat tett azért, 
hogy Márki Sándor gyermekként bensőséges élményként élje meg hitét. A plébá-
nos még arra is gondolt, hogy a mellette ministránsként szolgáló fiú valaha követi 
őt a papi pályán. Különleges ajándéknak számított az a kis oltár, amellyel egyszer 
meglepte őt. Márki Sándor egyik testvérének visszaemlékezésében olvashatunk 
arról, hogy a kis oltár mellett milyen átéléssel misézett az udvar gyerekei előtt.26 
Történészi munkásságát nem határozta meg katolikus volta, de szívesen vállalt sze-
repet katolikus társadalmi és kulturális szervezetek – Szent István Társulat, Erdélyi 
Katolikus Státus – munkájában.

A családban erős nemzeti szellem uralkodott, 1848 kultikus dátumnak számí-
tott. Márki visszaemlékezése szerint szülei az ő nevének kiválasztásakor Petőfi em-
lékét idézték. „Négy esztendővel voltunk Világos után […], az osztrák–török há-
ború küszöbén, amikor nemcsak a Mindenváró Ádámok, hanem a Vörösmartyak 
[is] az államok sorából kitörölt, öt részre szétdarabolt, Ausztriába beolvasztott 
Magyarország föltámadásában reménykedtek. Ezt a reményt akkor Kossuth Lajos 
és Petőfi Sándor neve jelképezte. A szabadságharc után született bátyám ezért kapta 
a Lajos nevet, s húsvét másodnapján ezért kereszteltek engem Sándornak.”27 Más 
írásában hasonló utalásokat találunk: „Nagy társaság lelkes áldomásokkal ünnepel-
te családunkban Kazinczy és Széchenyi emlékezetét; mi gyermekek az olasz háború 
idején piros ingekben és magyar ruhákban vártuk, mikor jön Kossuth, Klapka meg 
Türr.”28 

Nem tekinthető ez egyedi esetnek, a szomszédos Nagyváradról származó politi-
kus, Lukács György memoárjában ugyanerről a jelenségről írt: „… az akkori idők 
hazafias fellángolásának és reménységeinek levegőjét még a gyermekszoba légköre 
is híven tükrözte vissza. Legkorábbi visszaemlékezéseim egyike az, hogy nagyobb 
testvéreim országgyűlésdit játszanak…”29 Márki 1865-ben „kiadott” kéziratos lap-
jában, A Magyar Ember Barátjában is megtaláljuk a korabeli nemzeti gondolko-
dás jellegzetes fordulatait. Például az 1865. évi választás Bihar megyei eseményeit 
élénken követte a lapocska. Ugyanebből az évből Bimbók címen fennmaradt egy 
kéziratos verseskötet, amely Márki Lajos, Márki Sándor és két barátjuk verseit tar-
talmazza. A Márki fiúk legtöbb verse a nemzeti történelem kiemelkedő alakjai-
ról és eseményeiről – Lehel vezérről, a tatárjárásról, Dugovics Tituszról, Rákóczi 
Ferencről – vagy éppen a szabadságról szól.30 Márki későbbi írásaiban gyakran 

25 Márki, 1917. 8.
26 SZTEEK RKT MS. 342. A Márki család visszaemlékezése Márki Sándor gyermekéveire.
27 Uo. MS. 412. Márki Sándor: Önéletrajz (töredék).
28 Márki, 1917. 9.
29 Lukács, [1936]. I. köt. 16.
30 SZTEEK RKT MS. 227. Bimbók. Szerk.: Kratochvill Gy[ula]. N[agy]Várad, 1865.
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utalt gyermekkorának függetlenségi és nemzeti emlékképeire; abban a lélektani-
lag kellemes helyzetben volt, hogy a saját családjának sorsát konfliktus és zökkenő 
nélkül bele tudta illeszteni a reformkorban indult nemzeti fejlődési folyamatba. 
Édesapjának ajánlott Dózsa-monográfiájának előszavában kiemelte, hogy apja pá-
lyája akkor indult, amikor Széchenyi István gazdaságfejlesztő gondolataival színre 
lépett, s az apáról adott rövid pályarajz egy Széchenyi eszméit a mezőgazdaságban 
megvalósító embert mutat be.31

A megmaradt gazdag forrásanyagnak köszönhetően igen pontosan rekonstru-
álhatjuk azt az erkölcsi és gyakorlati értékrendet, amelyet Márki János gyermeke-
inek próbált átadni. A Szegeden lévő Márki-hagyaték mintegy száz, Márki János 
által fiának írt levelet őriz. A többnyire rövid, pénzügyekkel kapcsolatos gyakorlati 
utasításokat közlő és az otthoni eseményekről beszámoló levelekbe Márki János 
belefogalmazta a maga atyai intelmeit is. Lássunk egy csokorra valót. „A maradt 
pénzzel gazdálkodjál, mert meglehet, hogy amidőn kérsz, nem mindig adhatok. 
Szorgalmasan tanulj, hogy jó feleleteket adhass, jól viseld magad, hogy jó tanu-
lásodat rossz viseleted el ne rontsa. Nem kell minden újat mohón nyelni, mert 
sokszor mérges az, másokon kell tanulni, és a kipróbált jót is módjával követni, 
mert azok is változnak sokszor. Módjával mindent – erősítsd testedet, hogy lelked 
erős legyen. Szellem nélkül állati az élet. Óvakodj a rossz társaságtól, ne siess élni, 
lassan [menjél] messzire, ami rád van mérve: idejében majd megjő, csak türelem, 
szorgalom, kitartás, erős lélek, ételben, italban, álomban, ruházat és tisztaságban, 
minden tetteidben rend, [s az] boldog lészen” – olvashatjuk egy 1869 őszén kelt le-
vélben.32 Hasonló gondolatok a következő évből: „A lakás ellen nincs észrevételem, 
amennyiben az csakugyan jutányosabb, csak azután erkölcsileg is jó legyen, arra 
vigyázz, mert az az alap, mihelyst az megromlik, szenvedni fog egészséged, szellemi 
haladásod – mert kell vigyáznod, hogy kerüld a kísértéseket, melyek korodban 
csábítgatnak, ellent állni, el nem merülni, a kitűzött célhoz hűnek maradni, jel-
lemző erény. Nem féltelek.”33 A tanulás fontosságára, a távlati célokra is gyakran 
utalt Márki János: „Ruhádat, pénzedet kíméld – igyekezz magadat jól viselni, és a 
célt, mely végett ott vagy, el nem téveszteni. Mai időben sok tapasztalás, képzettség 
szükséges, hogy valaki becsülettel megélhessen.”34 A józanságra, kötelességre, taka-
rékosságra, az egészség megőrzésére, a társasági életben való forgás fontosságára és 
szabályaira utaló apai levelekből sok hasonló passzust lehetne idézni. Egy igen erős 
akaratú apa erkölcsre, munkára, a szűkebb és tágabb közösség iránti kötelességre 
intő tanításaiból egész kis „parainesis”-t lehetne összeállítani. Az intelmek mellett 
Márki János elismerő szavaival erősítette fiát, sikereit kimondott örömmel fogad-
ta: „… Bölcsész Segélyegyleti elnökségre való megválasztásodon apai örömmel telt 

31 Márki, 1886. V–VIII.
32 SZTEEK RKT MS. 424. Márki János Márki Sándorhoz. 1869. október 19.
33 Uo. MS. 424. Márki János Márki Sándorhoz. 1870. március 1.
34 Uo. MS. 424. Márki János Márki Sándorhoz. 1871. március 28.
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meg szívem, igyekezz és megsegít az Isten!”35 Márki Sándor gondolkodásának és 
értékrendjének ismeretében megállapíthatjuk, apja elérte célját, a maga által legüd-
vösebbnek tartott – összességében konzervatív jellegű – értékeket csaknem mara-
déktalanul átadta fiának.

A publikáló gimnazista

Márki tízévesen, negyedikes elemistaként Sarkadról Nagyváradra került. A 
gimnázium közeledtével apja úgy gondolta, hogy jobb lesz, ha az utolsó elemit 
a közeli nagyvárosban teljesíti fia. Bihar megye székhelye a család tagjai számára 
otthonos környezetnek számított: éltek a városban rokonaik, Márki Sándor két, 
ugyancsak Váradon tanuló testvérével együtt ismerős családhoz került „koszt kvár-
télyra”. A következő évben a jól tanuló fiút beíratták a premontrei gimnáziumba, 
ahol a hatalmas létszámú osztályban már az első években amolyan mintadiák lett.

Márki Sándor írás iránti különös vonzalma nagyon hamar megmutatkozott, 
1865 nyarán – az első gimnázium befejezése utáni szünetben – indította el első 
„lapját”, A Magyar Ember Barátja című „népies hetilapot”. A nyomtatott betűs 
kézírással írt újság minden héten csütörtökön jelent meg. A lap „szerkesztője és 
kiadója” a néplapok tördelését és tartalmát tekintette mintának. Egy hónapra 20 
krajcár volt az előfizetési díj, az elkészült példányokat a családtagok vásárolták 
meg.36 A Szegedi Egyetemi Könyvtárban őrzött hagyaték legkorábbi darabjaiból 
kiderül, hogy az írás, a „könyv- és lapkiadás” mást is vonzott a családban. 1865-
ben „látott napvilágot” a már említett Bimbók c. verseskötet, a laphoz hasonlóan 
kéziratos formában, de gondosan rajzolt, szabályos címoldallal. A kötet szerkesztő-
je egy gyulai fiú, Kratochvill Gyula, kiadója Márki Sándor ugyancsak a premontrei 
gimnáziumban tanuló bátyja, Lajos volt. Négy diák versei kerültek be a Márki-
hagyatékban megmaradt füzetbe.37

Nem kellett sokat várni az első igazi, újságban megjelent írásra sem, 1868-ban 
az Üstökös közölt néhányat Márki humoros cikkeiből.38 A játék csakhamar ko-
molyra fordult: Márki Sándor negyedikes gimnazista volt akkor, amikor 1868-ban 
a Bihar után megindult Nagyváradi Lapok címen a Deák-párt helyi újságja. A fiatal 
szerkesztő, Sipos Árpád ügyvéd az első lapszámokban – az olvasók érdeklődését fel-
keltendő – felhívást tett közzé Bihar vármegye történetének megírására. Kevés idő 
múltán beállított a szerkesztőségbe egy kéziratcsomót szorongató gimnazista fiú, 
és elmondta, hogy egy úr, aki nem akarja magát felfedni, megkérte, hogy vigye el 
a paksamétát a szerkesztőhöz. Sipos Árpád elolvasta a szöveget, s másnap már hir-
dette a lap, hogy „avatott toll” megírta a vármegye történetét és hamarosan kezdik 

35 Uo. MS. 424. Márki János Márki Sándorhoz. 1874. november 12.
36 Uo. MS. 231. 1–2. A Magyar Ember Barátja. Sarkad–Nagyvárad, 1865.
37 Uo. MS. 227. Bimbók. Szerk.: Kratochvill Gy[ula]. N[agy]Várad, 1865.
38 Klukovitsné–Rácz–Szabó, 1992. 7.
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részenként közölni. A szokott rejtélyes úton rendszeresen jött a folytatás, ám a szer-
kesztő egyre kíváncsibb lett: ki lehet a titokzatos szerző? Addig faggatta a fiút, amíg 
az be nem vallotta, hogy bizony ő írt mindent, és csak azért nem mondta meg az 
igazat, mert úgy gondolta, ha tudnák, hogy negyedikes gimnazista – aki még az 
iskolai önképzőkörbe is csak egy év múlva léphet be – a szerző, aligha közölnék az 
opust. Mondani sem kell, hogy másnap már névaláírással jelent meg a követke-
ző folytatás, s a történet komoly figyelmet váltott ki a városban és megyeszerte.39 
Miután a kisdiák tanárait is meggyőzte, hogy a megjelent történeti munkákból s a 
számára elérhető kéziratos forrásokból ő állította össze a megyetörténetet, egyikük 
még arra is rávette a lap szerkesztőjét, hogy egy arannyal honorálja a fiatal szerzőt. 

Az összesen 21 darabból álló Biharmegye rövid története c. sorozat élénk po-
lémiával ért véget. Az akkor politikai szempontból forró közelmúltnak számító 
reformkorhoz érve a szerző nagy teret szentelt Tisza Lajos adminisztrátori tényke-
désének, kiváltképp egy verekedésbe torkolló, hajdúk és katonaság bevetésével vég-
ződő 1845. évi megyegyűlésnek. (Jókai Mór A kőszívű ember fiaiban Rideghváry 
Bence adminisztrátor beiktatási kísérletének leírásakor idézte fel ezeket a jelene-
teket.) Márki Horváth Mihály négy esztendővel korábban megjelent Huszonöt év 
Magyarország történetéből c. monográfiájára támaszkodott cikkének megírásakor. 
Horváth Mihály az adminisztrátori önkény kirívóan törvénytelen és botrányos 
példájaként írt az 1845 decemberében lezajlott bihari megyegyűlésről.40 Márki 
az adminisztrátor eljárásának törvénytelenségét a forrásként használt munkánál is 
határozottabban hangsúlyozta, ráadásul úgy interpretálta az eseményeket, hogy a 
gyűlésterembe betörő hajdúk és katonák számára célpontként jelölték ki az ellen-
zéki vezéreket.41

A Biharban birtokos, és ott különösen erős Tisza Kálmán hívei csöppet sem 
örültek annak, hogy valaki feleleveníti az idősebb Tisza erőszakos és udvarhű mű-
ködésének emlékeit. A Márkihoz befutott hírek szerint maga Tisza Kálmán és test-
vére, Lajos is erősen nehezményezte a cikket. Az 1845. évi megyegyűlés egyik részt-
vevője és egy idősebb ügyvéd válaszolt nagyon komolyan és részletesen a negyedi-
kes kisgimnazista cikkére. Vidovich György, az 1845. évi megyegyűlés résztvevője 
a következőképpen indította írását: „Az elsők közé számítom magamat azok közt, 
kik tisztelettel hajolnak meg az ifjú író előtt, de megengedjen, ha mint szemmel 
látott tanú, nehány ferdítve s gyűlöletes színben előadott tényt helyreigazítok.”42 A 
szerző a terjedelmes és az idézett megyegyűlés eseményeit részletesen bemutató vá-
laszcikkében különösen nehezményezte, hogy „M. S. nem vonakodik kimondani, 
hogy Tisza [Lajos] Beöthyt akarta a decemberi gyűlésen agyonveretni”. Márki sem 

39 Bíró, 1927. 7.
40 Horváth, 1864. II. köt. 327–332.
41 SZTEEK RKT MS. 389/1–14. Márki Sándor hírlapi cikkei. Vidovich György: Biharmegye rövid törté-

netéhez. In: Nagyváradi Lapok, 1. (1868) 40. sz.
42 Uo. A másik válaszcikk: Nagy József: Még egy szó Biharmegye rövid történetéhez. In: Nagyváradi Lapok, 

1. (1868) 42. sz.
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maradt volna adós a viszontválasszal, de a szerkesztő a téma erős aktuálpolitikai 
tartalmára való tekintettel, a kisdiákot védve – legalábbis maga így érvelt – ezt már 
nem hozta le.43

A cikksorozat befejező részét követő vita ellenére – másutt éppen annak köszön-
hetően – nagyot nőtt az immár V. osztályba lépett Márki tekintélye. Tanárainak 
egy része még többet foglalkozott vele, írásai pedig továbbra is sorjáztak, nemcsak 
helyi, hanem országos lapokban is. Még 1868-ban közölte a komáromi földrengés-
ről szóló írását a Hon, a következő évben a Nagyváradi Lapokban írt az 1792. évi 
koronázás történetéről, leveleket közölt a „Martinovics-féle ügy” kapcsán, három 
részben publikálta Napóleon hadjáratának időszakát felidéző „vázlatait”.44

Míg Békésben az öreg régiségbúvár, Mogyoróssy János kezdeményezte a me-
gye történeti emlékeit gyűjtő és feldolgozó intézmények létesítését, Nagyváradon 
1869-ben az akkor 16 éves Márki tett közzé komoly felhívást e tárgyban. A Magyar 
Történelmi Társulat Hont megyei forrásfeltáró kirándulásához kapcsolódva a kö-
vetkező indítvánnyal fordult a Bihar megyei történetkedvelőkhöz: „Senki, semmi 
sem lehet anélkül, hogy múltja ne volna, és tagadhatatlan, hogy ez hat ki további 
életére is; de – mint Mikó mondja egy helyen – »nem elég a fényes múltra büsz-
kén hivatkozni, ismerni kell azt«. […] Megyénknek is vannak levéltárai, régiségei, 
álljanak tehát a Bihar megyei történetkedvelők egy társulatba, mely azok megóvá-
sára s ezen felül terjesztésére és fenntartására alakuljon; szervezzenek egy megyei 
múzeumot a megyének saját területén található régiségek befogadására. Talán sok is 
lesz egyszerre annyit óhajtani – de mégis folytatom. Állítsanak egy társulati levél-
tárt, mely akként volna kivihető, ha azok, kik szerencsések különösen megyénkre 
vonatkozó okmányokat vagy régi, megyénkben nyomott könyveket bírni, ezeket 
eredetiben vagy hiteles másolatban a társaság számára megküldenék, s ezzel ösz-
sze lehetne kapcsolni egy községi pecsétgyűjtést is.”45 Márki világos okfejtéssel, az 
intézményszervezés realitásaival kevésbé számolva, az elsők között kezdeményezte 
a történeti kutatás, a tárgyi és írott források megőrzését szolgáló intézmények ki-
alakítását.

Feltételezhetnénk, hogy egy ilyen diákot iskolája különös becsben tart, és – leg-
alábbis a felkészítést tekintve – különleges bánásmódban részesít. Egy darabig ez 
így is volt, de még a gimnázium V. osztályát sem fejezte be Márki Sándor, amikor 
kimondottan súlyos fegyelmi formulával kicsapták a váradi premontrei gimnázi-
umból. Az őt szerető tanárok engedményként annyit tudtak enyhíteni a döntésen, 
hogy lehetővé tették számára az iskolai év végén a külön záróvizsgát az V. osztály 
anyagából. Ahogy az első sikert, az első nagy konfliktust is a tollának köszönhet-

43 Napló, 1878. febr. 19.
44 A komáromi földrengés. Eredeti levél 1763-ból. In: Hon., 1. (1868) október 16. (esti kiadás); Az 1792-ki 

magyar koronázás. In: Nagyváradi Lapok, 2. (1869) 15. sz.; Adatok a Martinovics-féle ügyhöz. Eredeti 
levelekben. In: Nagyváradi Lapok, 2. (1869) ápr. 21.; Vázlatok I. Napoleon hadjárata idejéből, hazánkban. 
In: Nagyváradi Lapok, 2. (1869) máj. 1., máj. 12. és máj. 19.

45 SZTEEK RKT MS. 389/1–14. Márki Sándor: A biharmegyei történetkedvelőkhöz.
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te. Mint ötödikes, felsős gimnazista, egyik szerkesztője lett az iskola Repkény c. 
lapjának. A Repkény az 1868–69. évi tanév elején „csírázott ki”. Vidéki, sőt orszá-
gos lapok is felfigyeltek rá, a szerkesztők ugyanis „hivatottnak érezték magukat az 
1866/8-i törvényeket »a józan gondolkodni tudás« megfontoltságával elítélni”.46 
Az igazi botrány a tanév vége felé, májusban tört ki, mikor is Márki az iskolai 
törvények helyi kihirdetéséről – mintha csak az Üstökösbe írta volna Marquis Jean 
d’Or néven – kedélyesen élcelődő tárcacikkben számolt be. Azzal kezdte, hogy az 
iskolában általában jól mulatnak a diákok, legutóbb is humoros felolvasást tar-
tottak – az iskolai törvényeket olvasták fel. A szigorú szabályok közül főként azt 
nehezményezte, hogy a színházlátogatáshoz nem is tanártól, hanem egyenesen az 
iskola igazgatójától kellett engedélyt kérni. Becsúszott egy sziporka a miniszteri 
elmeficamokról és sikamlásokról is. Ez különösen súlyosan esett latba. A kultusz-
minisztériumtól tartó, gyorsan összeülő tanári „bíróság” úgy döntött, az ügy minő-
sítése „con si li um abeundi” – iskolából való eltanácsolás.47 Márki mellett a lap egy 
hatodikos szerkesztőjét is kitiltották az iskolából. Júliusban jóakaróinak köszönhe-
tően letehette a záróvizsgát, de hogy „magasabb helyen” is mennyire odafigyeltek 
az ügyre, az nyomban kiderült. A minisztérium az iskolától írásos magyarázatot 
kért arra, hogy a kizárás után – következetlenül – miért engedélyezték a záróvizs-
gát.48 A kizárásra 1869. május 12-én került sor, a Nagyváradi Lapok ezen a napon 
is közölt történeti tárgyú Márki-cikket.

Az ügy nagy sajtóvisszhangot váltott ki, az iskola igyekezett elkerülni azt, hogy 
a sajtószabadság védelme címén a katolikus iskolákat támadják. A Nagyváradi 
Lapokban egy premontrei főgimnáziumi tanár kétrészes, kolumnás vezércikkben 
kommentálta az eseményeket, és próbálta levonni a tanúságokat.49 Márki ebben az 
ügyben nem szólalhatott meg, de a fegyelmi eljárás eseményeit bizonyosan nem fa-
kuló emlékként őrizte meg. Naplójában, többször utalt rá, s barátai és tanítványai 
visszaemlékezései szerint gyakran elmesélte a históriát.

A Nagyváradot elhagyó diák nem mutatott megbánást, sőt, nővére feljegyzései 
szerint, a testvérek még némi visszafogott büszkeséget is láttak rajta, amikor a vesz-
tes csata után hazatért Sarkadra. A szülőktől nem kellett tartania, az amúgy szigorú 
apja oly méltánytalannak tartotta az eljárást, hogy amikor az iskola jelezte, egy 
amolyan „kegyelmi kérvénnyel” később lehetne próbálkozni, még az ötlet felveté-
sét is elutasította. Nagyváradon tanuló fiát átvezényelte Pozsonyba, ezt a váltást a 
német szó miatt később egyébként is tervezte volna. Egy év múlva Márki Sándor 
legkisebb öccse, Gábor is Pozsonyba került, őt is a nyelvtanulás miatt küldte el 
apja az ország másik sarkába.

Márki gond nélkül illeszkedett be az általa megszokott bihari világtól igen-

46 Károlyi, 1869. 
47 Bíró, 1927. 8.
48 Napló, 1873. június 10.
49 Károlyi, 1869.
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csak eltérő új környezetbe. Változatlanul szenvedéllyel írt és szerkesztett, de írá-
sai a váradihoz hasonló sikereket és botrányokat ezúttal nem hoztak. Továbbra is 
volt egy kéziratos lapja: A MÉH című gyűjteményét még 1867-ben Nagyváradon 
indította el, a periodikum megérte a VI. évfolyamot, a gimnázium befejeztével, 
1872-ben zárult le. Ebben a lapban olyan, a maguk korában jó nevű költőnek 
számító fiatalemberek is „publikáltak”, mint Gáspár Imre. A két kötetbe bekötött 
kéziratos gyűjtemény összesen 1206 oldalra rúg.50 A szorgalmasan vezetett kézira-
tos lap mellett írásainak mind nagyobb része jelent meg nyomtatásban. Pozsonyba 
költözését követően megjelent első publikációja a Magyar Történelmi Társulat lap-
jában, a Századokban. A közlés idején tizenhat éves Márki első, nyúlfarknyi írásá-
ban Kismarja 1605-ben Bocskaitól kapott pecsétjét írta le.51 A Századokhoz Thaly 
Kálmánon keresztül vezetett az út, őt éppen Pozsonyban ismerte meg. „Ő volt 
az első »nagyfejű« – írta naplójában hat évvel később –, ki velem szóba állt, mint 
pozsonyi kisdiákkal, ő buzdított először, mint pályatársat.”52 Noha Márki nem sze-
gődött senki mellé tanítványnak, épp ellenkezőleg, minél szélesebb szakmai kap-
csolatrendszer kiépítésére törekedett, Thaly Kálmán mégis fontos szereplője lett 
életének. Ő volt az, aki sok sikertelen kísérlet után eredménnyel jelölte akadémiai 
tagságra, és tőle „örökölte” a Rákóczi-biográfiát mint megírandó témát. A jóakara-
tú támogatás jele volt, hogy 1869 őszén még egy kis írását közölte a Századokban. 
Ebben a lendületes felhívásban a megyei lapok szerkesztőihez fordult, és arra biz-
tatta őket, lapjaik hasábjain szenteljenek teret az adott megye történetét feldolgozó 
cikkeknek, mert „a történelem mind nagyobb tért kezd elfoglalni a művelt világ 
társadalmi életében”.53

A VI–VII. gimnáziumi osztálytól Márkit publikáló embernek tekinthetjük. 
Életmű bibliográfiája 1870-ből 14, 1871-ből 12 tételt sorol fel, pedig e bibliográ-
fia nem is teljes.54 A Századok, a Népnevelők Lapja, a Magyarország és a Nagyvilág, 
a Vasárnapi Újság, a Hon mellett különösen sok aforizmája, verse és más műfajú 
írása jelent meg az Üstökösben. A felsoroltak mellett vidéki lapok is közölték írása-
it. Az élénk publikálás olykor a tanulást is háttérbe szorította, a VII. osztály vége 
felé jött az erre utaló apai dorgálás: „… több szorgalmat a tanulásban, kevesebbet 
az irkászatban, most még tanuló vagy, a szorgalom az első”.55 

Pozsonyban a VI–VII. osztályt végezte el, az utolsó tanévben Pestre, a piarista 
gimnáziumba iratkozott be. Márki gimnáziumi évei alatt a biztos tudás mellett, jó 
íráskészséget szerzett és széles ismeretségi körre tett szert. A nagyváradi, pozsonyi és 
pesti gimnáziumokban megismerkedett nagyon sok, az elkövetkező évtizedekben 

50 SZTEEK RKT MS. 230/1–2. A MÉH (1–6. évf.), 1206 oldal.
51 Márki, 1869/a. 500.
52 Napló, 1875. okt. 6.
53 Márki, 1869/b. 681.
54 Klukovitsné–Rácz–Szabó, 1992. 8–10.
55 SZTEEK RKT MS. 424. Márki János Márki Sándorhoz. 1871. május 22.
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fontos szerepet játszó emberrel, és írásai révén maga is számottevő ismertségre tett 
szert.

Egyetemi évek

A gimnázium befejezése után Márki Sándor a budapesti egyetem bölcsészkará-
ra iratkozott be, a történelmet és a földrajzot választva szaktárgyul. A gimnázium-
ban is jól érezte magát, az egyetem még otthonosabb közeg volt számára. Márki 
1873 májusában, azaz elsőéves kora végén kezdett naplót írni, a napló és megma-
radt levelei alapján meglehetősen pontosan tudjuk rekonstruálni egyetemi éveit. 
Az előzmények ismeretében csöppet sem meglepő, hogy igen lelkiismeretesen ta-
nult, és nagyon hamar felhívta magára professzorai figyelmét. Arra is akadt példa, 
hogy óraszámának csökkentését javasolták: Bartal Antal – hallván, hogy a szorgal-
mas diák heti 24 órát akar felvenni – már egészségét kezdte félteni. Márki a három 
egyetemi év eltelte után természetesen precíz mérleget készített tanulmányairól is: 
„Aláírattam a tanárokkal az egyetemen töltött 6. félévről szóló indexemet, s így 
elvégeztem Budapesten a bölcsészeti tanfolyamot. 3 év alatt heti óráim összes szá-
ma 160-ra rúgott, s így a szabályszerű 60-nál 100-zal többre. […] Valamennyi 
tanárom ismert, s azok, kiknél több órát hallgattam, sok barátságot tanúsítottak 
irántam. Főleg Horvát, Hunfalvy, Kerékgyártó, Ribáry, Salamon.”56

Egy Wenzel Gusztávval folytatott beszélgetés arra utal, hogy a források olva-
sásához és értelmezéséhez nélkülözhetetlen eszközöknek már elsőéves korában 
birtokában volt: „Az öreg Wenzel elfogott, s egész ismeretlen létemre kivallatott, 
hogy mit csináltam én most? Hát – Horvát Árpád okmánytani órájáról jövök. 
»Tudunk-e már jól olvasni?« – kérdi többi közt. »Baktatunk.« »Boldogulnak-e a 
Zsigmond-koraikkal?« »Meglehetősen.« »Hisz, akkor mindent tudnak, amice, 
mert azok a legnehezebbek!«”57 A naplóbejegyzések tanúsága szerint tanárai közül 
Kerékgyártó Árpádhoz és Salamon Ferenchez került legközelebb. A bizalom és a 
figyelem először olyan apróságokban nyilvánult meg, mint hogy Salamon Márki 
gondozására bízta a magyar történelem kútforrásai tanulmányozása végett össze-
állított kézikönyvtárat. A kedves diákjaival közvetlen viszonyt kialakító Salamon 
Ferenc utóbb ebédre is meghívta magához, s egy-egy ebédre hivatalos volt Szilágyi 
Sándor is.58 Az ilyen találkozások során a felkészült, nyitott és jól kommunikáló 
Márki általában jó benyomásokat keltett beszélgetőpartnerében.

A történeti adatok összehordását önmagában nem sokra tartó, műveit távlatos 
gondolkodással felépítő Salamon Ferencnek szöges ellentéte volt az egyes adatokat, 
a kronológiát előtérbe állító Kerékgyártó Árpád. Kettejük között komoly ellentét 
is támadt, ennek ellenére Márkit Kerékgyártó is közeli tanítványának tekintette. 

56 Napló, 1875. július 14.
57 Uo. 1873. május 23.
58 Uo. 1874. február 15.
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Egyik művelődéstörténeti előadásának litografált kiadását Márki vállalta magára.59 
Márki ritkán írt arról, hogy tanárai előadásaiból és írásaiból mit tekint a maga 
számára különösen értékesnek, ám egy Salamon Ferenc és Kerékgyártó Árpád 
között kirobbant konfliktus kapcsán nagyon világosan megfogalmazta a maga 
álláspontját: „Én Kerékgyártónak épp úgy nem vagyok feltétlen tisztelője, mint 
Salamonnak, mert a történetet mindegyik egyoldalúan fogja föl; pl. míg amaz 
minden, emez semmi súlyt nem fektet a kronológiára, ami itt is, ott is tévedés. 
Elejétől kezdve azt tartottam, hogyha Salamont […] Kerékgyártóval tökéletesen 
össze lehetne vegyíteni, eredményül olyan eszményi történészt kapnánk, kiben en-
nek két fő eleme: a végtelenül lelkiismeretes szorgalom és hatalmas feldolgozói, 
kritikai ér legnagyobb mérvben föltalálható volna. De ha nem vesszük figyelembe 
Kerékgyártónak a szőrszálhasogatásig részletekbe menő kutatói, adatgyűjtési hajla-
mát, az az érdeme mégis örök időkre fennmaradna, mit Eötvös Horvát Istvánban 
dicsőít (Pesti Hírlap, 1846. 695. sz.): hogy »nem volt tanítóink közt, kitől annyian 
tanulták volna a hazát szeretni. Ő a múltnak aknáiból nemcsak száraz tudományt, 
de meleg lelkesedét is hozott fel a tanítványai számára« stb. Kerékgyártó különben 
csak azon két év alatt is, mióta ismerem, nagyot öregedett, s ezt nagyban elősegítet-
te ama pátosz, mellyel előadásait, természetes ereje nem kellő figyelembevételével, 
napról napra folytatja.”60 Ezekben a sorokban közvetve, de mégis nagyon világosan 
megfogalmazódik Márki történészi hitvallása: a történelmet a nemzeti identitás tu-
dományának, ugyanakkor aprólékos részletkutatást és szintetizálást egyaránt meg-
követelő szaktudománynak tekintette.

A két – Márki számára különlegesen fontos – elv egymáshoz való viszonyának 
kérdése a későbbiekben többször előbukkant életművében. Történészként mindig 
arra törekedett, hogy a szaktudomány, a forráskritika követelményeit legjobb tu-
dása szerint érvényesítse. Ugyanakkor vigyázott arra is, hogy a szaktudomány és a 
hazaszeretet szempontjai írásaiban ne ütközzenek egymással. Az 1848–1849. évi 
szabadságharc történetéről szóló monográfiájának bevezetőjében a két szempont 
harmonikus összeillesztésének fontosságát hangsúlyozta.61 Évtizedeken keresztül 
tudott úgy dolgozni, hogy a két premissza számára nem ütközött össze. Szekfű 
Száműzött Rákóczijának vitájakor kellett eltöprengenie azon, hogy a két prioritás 
közötti harmónia mindig fenntartható-e? A Budapesti Szemlében megjelent cikké-
ben olvashatjuk: „Tudom, hogy közszellem, melyet a hazaszeretet ébreszt és törté-
nelmi kritika, melyet a tudomány követel, gyakran járnak különböző utakon; de 
egyiknek célja sem lehet az, a másikat elnyomja.”62 Ebben a vitában már nem volt 
könnyű a két szempontot harmonikus összhangba hozni, Márki történészi maga-
tartását jellemzi, hogy a Száműzött Rákóczi további vitájában nem vett részt.
59 Uo. 1875. július 8. Kerékgyártó Árpád: A magyar történelem XIV. századi kútfői ismertetéséhez 1387ig. 

Bp., 1875. 80. A jegyzetből 70 példányt vásároltak meg a hallgatók.
60 Uo. 1875. október 28.
61 Márki, 1908. 6.
62 Márki 1914. 177. A kérdésről bővebben: Glatz, 1980. 173.
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Az egyetem mellett Márki kezdettől fogva jelen volt a szakmai közélet fóru-
main: rendszeresen eljárt a Magyar Történelmi Társulat, az Akadémia, a Földrajzi 
Társulat és más társaságok üléseire, az egyetemi fórumokon maga is olvasott fel 
dolgozataiból. Természetesen ismerte a szárnyát bontogató fiatal történésznemze-
dék legtöbb tagját, Thallóczy Lajos, Ballagi Aladár, Marczali Henrik neve szere-
pel leggyakrabban a napló korai évfolyamaiban, a bejegyzések szerint Thallóczyval 
állt ekkoriban legszorosabb kapcsolatban. A fiatalok mellett közelebbi ismeret-
ségbe került tanárain és a már említett Thaly Kálmánon kívül Szilágyi Sándorral, 
Fraknói Vilmossal. Rómer Flóris kis társaságával több kirándulást tett Pest kör-
nyékén, a kirándulások mindig érintettek régészeti lelőhelyeket. Ekkor már jól is-
merte Gyulai Pált, Toldy Ferenc támogatói közé tartozott, közeli kapcsolatban volt 
Hunfalvy Jánossal is. Az utóbbi hatására még a földrajz felé fordulás gondolatával 
is eljátszott.

Még gimnazista korában elkezdett élénk publikációs tevékenysége is folytató-
dott, szakirodalmi bibliográfiája 1873 és 1875 között minden évről 10–15 publi-
kációt tart nyilván.63 E tételek között nem csak történeti tárgyúak vannak, viszont 
a bibliográfia távolról sem teljes, sok – Nagyváradban, Pesti Naplóban és más új-
ságban megjelent – cikk hiányzik belőle. Márki írásai tartalmilag széles mezőben 
szóródtak: a szaktudományos oldalon olyan írásokat találunk, mint a Századokban 
megjelent Biharmegye főispánjai az Árpádok korában c. közlés. Ez volt az első 
olyan Szádokbeli publikációja, amiért honoráriumot – 10 forintot – kapott.64 A 
történeti tárgyú közlemények között találunk a törökök első birodalmáról vagy a 
normannok középkori hadikalandjairól szóló írásokat is.65 Márki Sándor tudomá-
nyos munkásságában komoly előrelépést jelentett 1874 januárjában az Irodalmi 
Értesítő című folyóirat megjelenése. Az adott évben kiadott magyar könyvek jegy-
zékét és kisebb terjedelmű, érdekes történeti, művelődéstörténeti írásokat közlő 
lapot Márki Sándor egyedül szerkesztette, a kiadó Kókai Lajos volt. A kéziratos 
és diáklapok összeállítása során komoly szerkesztői gyakorlatot szerző Márkinak 
egyetemi tanulmányai mellett sem jelentett nagyobb gondot az 1874-ben összesen 
203, 1875-ben 214 lapra rúgó folyóirat szerkesztése.66 A bibliográfiai folyóirat-
nak köszönhetően Márki ismét számottevő presztízsre tett szert. A lap fő támo-
gatóinak egyike Toldy Ferenc lett, de a folyóirat figyelmet keltett Ausztriában is. 
Az Oesterreichische Buchhändler Correspondenz arról írt, hogy a szakterület ava-
tott képviselőjének, Márki „professzornak” lapjával új korszak kezdődik a magyar 

63 Klukovitsné–Rácz–Szabó, 1992. 11–14.
64 Márki, 1874. 331–339. és Napló, 1874. jún. 6.
65 A törökök első birodalma. 1–2. In: Athenaeum, 2. (1874) 2220–2227., 2251–2262.; A normannok hadi-

kalandjai és szerepléseik a középkorban. 1–6. In: Nagyvárad, 6. (1875) július 27.–augusztus 1.
66 Irodalmi Értesítő. Az 1874ben megjelent magyar könyvek jegyzéke. Szerk.: Márki Sándor. Bp.; Irodalmi 

Értesítő. Az 1875ben megjelent magyar könyvek jegyzéke. Szerk.: Márki Sándor. Bp.
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könyvészetben.67 A folyóiratnak legjobb időszakában 250 előfizetője volt, huza-
mosabban csak akkor maradhatott volna fönn, ha valamelyik intézmény mögé áll. 
Az egyetemi hallgatóként elindított és a szakmai tapasztalatok mellett figyelmet és 
elismerést hozó vállalkozás két évet ért meg. Ha Márki 1875-ben nem vonul be 
katonai szolgálatának teljesítésére, valószínűleg szerkesztette volna még egy ideig 
a lapot.

A történeti, könyvészeti tárgyú írások mellett Márki fordított verseket, a na-
pilapokba írt színikritikát, és Marquis Jean d’Or néven változatlanul publikált 
humoros írásokat az Üstökösben. Sőt, általa fordított állatmesékből még gyermek-
könyvet is állított össze.

Mindemellett Márki társasági embernek számított, ahogy később aradi és bu-
dapesti középiskolai tanárként, majd kolozsvári professzorként is szívesen vállalt 
közéleti szerepet. A színházat nagyon szerette, különösen sok előadást látott első- 
és másodéves korában. Tárgyszerű adatrögzítésre törekvő naplóbejegyzései közt 
egy-egy lelkesült mondatot is találunk az őt legjobban megragadó produkciókról. 
„A Nemzeti Színházban megnéztem, vagyis inkább élveztem Beethoven Fidelioját. 
Isteni zene!” – olvashatjuk 1873. május 20-i naplóbejegyzésében. Ha nagyobb 
politikai fordulatra vagy a közvéleményt erősebben foglalkoztató vitára lehetett 
számítani, el-elment a parlamentbe is, és a karzatról végighallgatta a szónokokat. 
Mint aktív, beszélni, írni tudó embert megválasztották az egyetem olvasókörének, 
segélyegyletének különböző vezető posztjaira. Rendelkezett szervezőkészséggel, né-
hány társával együtt sikeresen megszervezett egy, vezető fővárosi művészek részvé-
telével lebonyolított jótékony célú előadást. A fehér asztal melletti baráti társasá-
got, a poharazgatást is kedvelte, a kor szokásainak megfelelően az ismeretségeket, 
a kapcsolati hálót folyamatosan gondozandó és gyarapítandó értéknek tekintette, 
olyan tényezőnek, amely kinek-kinek döntő módon befolyásolja életét. A megis-
mert emberek nevét, a tegeződést megpecsételő „Bruder” tényét gondosan rög-
zítette naplójában. Egy alkalommal rövid magyarázatot is fűzött bejegyzéséhez: 
„Nagyon szeretném, ha pár percnyi, vagy talán egész életemre ható ismertségeim 
születése pillanatát mindig följegyezhetném…”68

Az egyetemista Márki szinte minden területen előlegezi a majdani egyetemi 
tanár, vezető történész szerepfelfogását. Márki saját korában élvezett ismertségét 
és hatását nem csupán hatalmas, kiemelkedő csúcsokban sem szegény életműve 
magyarázza. Ő azon történészek közé tartozott, akiknek jutott ereje a tankönyv-
írásra, a tudományos és közéleti posztok betöltésére, kutatási eredményeinek 
népszerű formában való megjelentetésére is. Mindemellett többrétegű, hatalmas 
kapcsolati hálót működtetett haláláig. Az Akadémia Kézirattárában, a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Régi Könyvek Tárában őrzött vaskos 

67 Napló, 1874. március 15.; A naplóba bemásolva: Drei Capitel über ungarische Bibliographie. Az 
Oesterreichische Buchhändler Correspondenz, 1874. március 14-i szám részlete.

68 Napló, 1875. május 31.
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levelezéskötegek pontosan mutatják, milyen széles volt ez a hálózat és mennyi ak-
tív pontja volt. Alighanem itt kell keresnünk Márki korabeli hatásának egyik kul-
csát: olvasóközönségének nagyobbik részével „egy világban” élt. Mégpedig olyan 
szerencsésen, hogy egész ifjúkora igazi konfliktus nélkül telt el. Egy gyors ütem-
ben, látványosan felemelkedő család tagjaként cseperedett, és ebben a körben a 
jó induláshoz szükséges anyagi, szellemi és kapcsolati tőkét egyaránt megkapta. 
A maga és családja emelkedésének történetét az ország fejlődésével paralel folya-
matként értelmezhette. Indulása szinte kínálta a lehetséges történészi szerepet: a 
korábban nem látott ütemben – az európai integrációs keret részeként – fejlődő 
ország szakszerű, ugyanakkor nemzeti identitást is szolgáló történetét kell megír-
ni. A korán kialakult történészszerep hosszú ideig hitelesnek bizonyult, amikor, a 
századforduló után, e szerepfelfogás megkérdőjeleződött, Márki már nem akart – 
nem tudott? – új történészi pozíciót felvenni. 
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Lakos János

Csánki Dezső, a történész és levéltáros

Az Országos Levéltár 1922-től az Országos Magyar Gyűjteményegyetem önkor-
mányzati szervezetének keretébe tartozott. Hóman Bálint, a Gyűjteményegyetem 
ügyvezető alelnöke (az elnök Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter volt, 1931-
től Hóman hivatali utódja lett), egyben a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-
ja 1932. szeptember 29-i keltezéssel a következő rövid levelet küldte az Országos 
Levéltár „tekintetes igazgatóságának”: „Szíves tudomásul oly hozzáadással van sze-
rencsém a t. Igazgatósággal közölni, hogy a miniszteri rendeletet a nyugalomba he-
lyezett dr. Csánki Dezső államtitkár, főigazgató úrnak egyidejűleg megküldöttem.”

A hivatkozott miniszteri rendeletben Karafiáth Jenő lemondásban lévő kultusz-
miniszter közölte, hogy a Kormányzó 1932. szeptember 21-i „magas elhatározása” 
alapján Csánkit szeptember végével felmenti főigazgatói állásából és nyugdíjazza.1

1932. október 1-jével kormányváltozás történt Magyarországon, Károlyi 
Gyulát Gömbös Gyula váltotta a miniszterelnöki poszton. Az új kormány val-
lás- és közoktatásügyi minisztere Hóman Bálint lett, ugyanazon a napon, amelyen 
Csánki Dezső – nem önszántából – nyugállományba vonult. Az akkori rossz nyel-
vek szerint összefüggés volt a két esemény között. A pletyka így hangzott: amikor 
Hómant felkérték a miniszteri posztra, ő ezt csak azzal a feltétellel vállalta el, ha az 
Országos Levéltár főigazgatóját előbb nyugdíjazzák. Így történt-e valóban a dolog, 
nem tudjuk, de kétségtelen, hogy a jóval fiatalabb Hóman (1885-ben született) és 
Csánki között évek óta ellentétek feszültek, amelyek a Gyűjteményegyetem taná-
csában napvilágra is kerültek. Pl. 1928-ban, amikor Hóman állástalan diplomások 
alkalmazását javasolta, Csánki ezt határozottan visszautasította, mert felfogása sze-
rint a nemzeti kincseket őrző Országos Levéltárban csak kinevezett és esküt tett 
munkatársakat szabad alkalmazni.

Csánki nyugdíjazása váratlan volt, de különösen nem okozhatott meglepetést, 
hiszen akkor már 76. életévében járt, fél évszázados szolgálati idővel rendelkezett, 
ami már önmagában indokolta a lépést. Hogy ilyen magas életkorban is intéz-
ményvezető maradhatott, azt Klebelsbergnek köszönhette, aki a nemzetgyűlésben 
keresztülvitte, hogy a Gyűjteményegyetemről szóló 1922. évi XIX. törvénycikk 
8. §-a a következőképpen rendelkezzék: a Gyűjteményegyetembe tartozó intéz-
mények tudományos tisztviselői hivatalból csak 70. életévük betöltésével nyugdí-
jazhatók, de a miniszter „a magyar tudományosság kimagasló alakjait” tovább is 
megtarthatta állásukban. Klebelsberg (1922 és 1931 között töltötte be a kultusz-

1 MOL Y 1. 746/1932. A továbbiakban elsősorban a következő publikációkra támaszkodunk: Sashegyi, 
1976; Sashegyi, 1977–1978; Sashegyi, 1982; Kálniczky, 2004; Lakos, 2006 (különösen: 111–229.).
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miniszteri posztot, vele Csánki baráti viszonyban volt2) mindvégig ragaszkodott 
Csánki főigazgatóságához, és élt a törvény adta lehetőséggel.

Nyugdíjazását Csánki nehezen viselte. Lelkiállapotát tovább rontotta, hogy ba-
rátja, Klebelsberg rövidesen elhunyt. Az Országos Levéltár volt főigazgatója 1933. 
április 29-én távozott az élők sorából. Ravatalát a Magyar Tudományos Akadémia 
oszlopcsarnokában állították fel, itt Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter búcsúzott tőle meleg szavakkal.

Aki ismeri a magyar levéltárügy és tudomány 19–20. századi történetét, nem 
kételkedik abban, hogy Csánki Dezső valóban a magyar tudományosság kimagasló 
alakja volt. Levéltári és történettudományi tevékenységéről, eredményeiről szóló 
rövid áttekintésünk remélhetőleg azokat is meggyőzi erről, akik esetleg másképpen 
vélekednek. Ugyanakkor választ adhatunk arra a kérdésre is, hogy minek tekint-
sük őt: olyan levéltárosnak, aki a történettudományt is magas színvonalon művelte, 
vagy pedig olyan történésznek, aki levéltárosi, levéltárvezetői munkát is végzett?

*     *     *
Először tekintsük át levéltári pályafutásának adatait. Csánki 1857. május 18-án 

született a Békés megyei Füzesgyarmaton, az ottani református lelkész gyermeke-
ként. Iskoláit Debrecenben, a református kollégiumban és Késmárkon, az evan-
gélikus líceumban végezte, majd a budapesti egyetemen történelmet és földraj-
zot hallgatott, és főgimnáziumi tanári képesítést szerzett. Tanárai közül Salamon 
Ferenc volt rá nagy hatással, ő oltotta belé a levéltári források tiszteletét. 1880-ban 
bölcsésztudori oklevelet szerzett. 1881. június 15-én fizetés nélküli gyakornokként 
került az Országos Levéltárba. 1882-től hivataltiszt, 1886-tól fogalmazó, 1893-tól 
országos allevéltárnok, 1904-től országos levéltárnok, 1913-tól országos főlevéltár-
nokként az Országos Levéltár vezetője, 1919 elejétől – néhány hónapos szünettel 
– főigazgató, 1922–1924 között a Gyűjteményegyetem ügyvezető alelnöke, 1924-
ben államtitkári címet kapott, 1927-től nyugdíjazásáig a Gyűjteményegyetem de-
legáltjaként az Országgyűlés Felsőházának tagja. Meg kell jegyezni, hogy a szá-
zadfordulón a szinte szünet nélküli megfeszített munka következtében betegség 
(neuraszténia) döntötte le lábáról, három évre teljesen kiesett a munkából.

Csánki levéltári tevékenysége két fő szakaszra osztható: beosztotti korszakára 
1881-től 1912-ig, és főnöki, levéltárvezetői korszakára 1913-tól nyugdíjazásáig.

Az első korszakban Csánki a levéltár rangban lassan előrehaladó tisztviselője. 
Hivatali főnökeinek utasításai alapján kell végeznie feladatait. Az első időszakban, 
1903-ig, Pauler Gyula – 1874-től országos levéltárnokként, 1893-tól országos fő-
levéltárnokként – állt a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó intézmény élén. 
Vezetése alatt végbement az Országos Levéltár újjászervezése, modern intézmény-
nyé alakítása, az 1867 előtti iratanyag begyűjtése. Gondot jelentett, hogy a budai 
várban, a Belügyminisztérium épülettömbjében szétszórt elhelyezésben, egyre na-
2 Döry, 1933. 10.
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gyobb zsúfoltságban, a feladatokhoz mérten csekély és rosszul fizetett személyzettel 
működött az intézmény. 1878-ban 22, 1903-ban 24 fő volt a létszám, ezen belül 
1878-ban 6 fogalmazó, 11 hivataltiszt (kezelő) és 5 hivatalszolga, 1893-tól 12 fo-
galmazó, 5 levéltári tiszt és 5 hivatalszolga beosztású alkalmazott dolgozott. Csánki 
pályafutásában is jelentős szerepet játszott Pauler azon törekvése, hogy jól képzett 
tudós levéltárosi gárda legyen a levéltárban. E törekvés sikerrel járt, elsősorban 
azért, mert a történettudomány művelését tervező végzett jogászok és bölcsészek 
nagy része máshol nem találhatott megfelelő elhelyezkedést. Kiváló történészek 
kerültek ily módon a levéltárba: pl. Óváry Lipót, Nagy Gyula, Tagányi Károly, 
Thallóczy Lajos, Komáromy András, Barabás Samu és a fiatalon elhunyt Szalay 
József. 1897-ben nem kevesebb, mint 7 akadémikus, 1 rendes és 6 levelező aka-
démiai tag, dolgozott az intézményben (Pauler, Jakab Elek, Óváry, Nagy, Csánki, 
Komáromy és Tagányi).

Ezek a tudós emberek munkaidejük tekintélyes részében hivatali teendőket 
kényszerültek végezni annak következtében, hogy az Országos Levéltár feladat-
körébe tartozott a kormányzati és jogszolgáltató szervek munkájának segítése: az 
ügyek történelmi előzményeinek felderítésével vagy iratkölcsönzéssel. Ugyancsak 
az ő feladatuk volt a magánmegkeresések megválaszolása, pl. genealógiai ügyek-
ben. Különösen nagy terhet jelentett a nemességgel összefüggő ügyek inté-
zése, főleg azt követően, hogy a levéltár ilyen ügyekben 1896-tól fenntartója, a 
Belügyminisztérium szakhatóságává vált. A nemességi, családtörténeti vonatkozá-
sú ügyek száma évről évre nőtt. Az ún. referens-szolgálatnak ez az ága volt az igaz-
gatási tevékenység legtöbb energiát és időt követelő ága.3 Helységnév-ügyekben 
is bőven akadt dolga a levéltárnak korábban is, 1898-tól pedig a helységneveket 
hivatalosan felülvizsgáló Országos Községi Törzskönyvbizottságba kellett tago-
kat delegálnia az intézménynek, és rengeteg munkát igénylő nagyszámú kutatást 
kellett folytatnia. Nem lehetett elhanyagolni a növekvő számú kutatók tájékozta-
tását, kiszolgálását sem. Ilyen körülmények között levéltári szakmai munkára, az 
iratok átvételére, rendezésére és segédlettel való ellátására csak kevés idő maradt. 
Szerencsére a hivataloktól újonnan átvett iratok nagyrészt rendezettek és irattá-
ri segédletekkel ellátottak voltak. A levéltári hivatali és szakmai feladatok ellátása 
után fennmaradó munkaidőben (a munkaidő akkoriban csupán napi öt óra volt), 
illetve a szabadidőben nyílt lehetőség a történettudomány művelésére.

Pauler azt tervezte, hogy az egész levéltári anyagot korszakokba osztottan tár-
gyilag átrendezik. Ez így szerencsére nem valósult meg, kivéve a Diplomatikai 
Levéltár kialakítását, az 1526. augusztus 29. előtt keletkezett oklevelek egy gyűjte-
ménybe vonását. A fiatal Csánki röviddel kinevezése után e munkába kapcsolódott 
be Óváry Lipót irányításával. Nagy szakértelemmel és szorgalommal végezte fel-
adatát, kezén több ezer oklevél ment át, az akkor a gyűjteményben lévő szinte ösz-
szes Árpád-kori oklevél segédletét, az ún. kékcédulákat ő készítette el. Így alkalma 
3 Bélay, 1979.
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volt mélyebben betekinteni a középkor rejtelmes világába. Meghatározó élményt 
jelentett ez Csánki további pályája szem pontjából. A Diplomatikai Osztályon vég-
zett munkájának eredményeként jelent meg 1889-ben gondosan összeállított le-
véltári segédlete, A m. kir. Országos Levéltár diplomatikai osztályán őrzött pecsétek 
mutatója. Kollégáihoz hasonlóan természetesen neki is ki kellett vennie részét a ne-
mességi és más igazgatási ügyek intézéséből, valamint a kutatószolgálat ellátásából. 
1891-ben névtelenül cikket jelentetett meg a Századokban a felmerült levéltárügy-
szervezési kérdéssel kapcsolatban. Sváby Frigyes Szepes megyei főlevéltárnok felve-
tése az volt, hogy a kisebb vidéki levéltárak régi anyagát a néhány nagy városban 
szervezendő levéltárakba vonják össze, és ezeket rendeljék az Országos Levéltár alá. 
Csánki továbbgondolta a javaslatot, és egyrészt a káptalani, konventi és más ható-
sági levéltárak anyagát is a kerületi levéltárakba utalta volna, másrészt az Országos 
Levéltár önálló levéltár-igazgatási központtá alakítását javasolta. Csánki – Pauler 
mellett – aktívan részt vett az 1896. évi millenniumi országos kiállítás történelmi 
részének megtervezésében és előkészítésében.

Az 1880-as évek végétől Csánki Dezső mindjobban alább tárgyalandó történé-
szi munkáiban merült el, hivatali kötelességeiben kevésbé volt szorgalmas. Ennek 
lett következménye a hivatali ranglétrán az allevéltárnoki státusban stagnálása 
1893-tól 1904-ig, mert Pauler támogatta ugyan beosztottjainak tudományos mű-
ködését, de feltétellel: ha hivatali kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesz-
nek. Csánkinak ez nem nagyon tetszett, ezért távozni is akart a levéltárból. Két 
alkalommal (1894-ben és 1897-ben) pályázott egyetemi tanári állásra, de sikerte-
lenül.

Pauler halála után erélytelen vezetők, az idős Óváry Lipót és Nagy Gyula álltak 
az intézmény élén. A korábban jó, kollegiális légkör megromlott a személyzet tag-
jai között, a hivatali feladatok ellátása sem volt zökkenőmentes. A szakmai munka 
szinte teljesen szünetelt. Csánki, betegségéből felépülve, fokozatosan aktivizálta 
magát, és már 1903-ban, Pauler utódlása kérdésében ő is megkereste a bécsi kö-
zös pénzügyminisztérium levéltára vezetőjét, a magyarországi levéltári ügyekben is 
befolyásos Thallóczy Lajost, a korábbi kollégát annak érdekében, hogy Óváryt ne-
vezzék ki főlevéltárnoknak, mert így ő is előre léphetne. Óváry nyugdíjazása után 
már a maga főlevéltárnoki kinevezésének támogatását kérte Thallóczytól, sikertele-
nül, mert a rangidős Nagy Gyulával töltötték be a posztot. Ettől az időtől kezdve 
Csánki levéltári munkát már alig végzett, jobbára történészi munkáján és a fő-
levéltárnok megkerülésével kiadott belügyminisztériumi megbízáson, az osztrák–
magyar határkérdés előzményeinek feltárásán dolgozott hosszú évekig. Eközben 
1910-ben egy teljes évet töltött a kollégája, Pettkó Béla elleni fegyelmi vizsgálattal. 
(Pettkó egy oklevél-hamisítási ügybe keveredett, ezért el is bocsátották állásából.) 
Csánki ekkoriban már kitűnő belügyminisztériumi kapcsolattal rendelkezett. A 
biztosnak látszó minisztériumi háttér ismeretében ismét Thallóczyt kérte, hogy 
szorgalmazza Nagy Gyula mielőbbi nyugdíjazását, ám Bécsből intést kapott: várja 
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ki, míg a főlevéltárnok saját elhatározásából vonul vissza. Amikor 1911-ben eldőlt, 
hogy a Bécsi kapu téren felépítik az Országos Levéltár új palotáját, a megalakult 
építési bizottságba ugyan bekerült Nagy Gyula is, azonban érdemben ekkor már 
Csánki foglalkozott az épület ügyeivel. 

1911 őszén a Belügyminisztérium jelentést kért az Országos Levéltár személy-
zetéről. Nagy Gyula ebben a következőt írta Csánkiról: „… jeles tudományos 
képzettséggel és munkaképességgel rendelkezik, de évekkel ezelőtt hosszabb ideig 
szenvedett idegbetegsége miatt munkaerejét lehetőleg kímélni szereti, minden túl-
erőltetéstől óvakodik, és képességeit nem annyira a levéltári szolgálat terén, mint 
inkább tudományos munkálkodás útján, más irányban igyekszik érvényesíteni”.4 
A minisztérium nem értett egyet ezzel a minősítéssel, Csánki barátja, Bosnyák 
Zoltán államtitkár a következőt írta a jelentésre: „legkitűnőbb ember a levéltár-
ban”. Világossá vált, hogy hamarosan Csánki eléri célját, a főlevéltárnokságot.

Így is történt: Nagy Gyulát 1912. március elején szabadságolták, 1913. áp-
rilis 17-én pedig nyugdíjazták. Ezen a napon lett Csánki Dezső az országos fő-
levéltárnok, ideiglenesen azonban már 1912 márciusától vezette az intézményt. 
Főlevéltárnoki, illetőleg főigazgatói működésének első, 1923-ig tartó szakaszát 
rendkívüli események jellemezték. Nem sikerült megfelelően kezelnie a személy-
zet köreiben jelentkező minden feszültséget, pl. Komáromy Andrással és Tagányi 
Károllyal személyes viszonya is megromlott. A forradalmak idején káosz uralko-
dott az intézményben, ezen nem tudott – nem is tudhatott – úrrá lenni, mert 
sokan összefogtak ellene. Ugyanakkor, legalábbis 1917-ig, a nehéz körülmények 
ellenére biztosította az intézmény rendeltetésszerű működését, sőt, a Pauler által 
1526 utáni gyűjteményekbe összevont iratanyag nagy részét sikerült eredeti he-
lyére reponálni, majd ezután az iratanyagok rendezésénél következetesen érvénye-
sítette a proveniencia elvét, amelynek alkalmazásáért Tagányi Károly a 19. század 
vége óta küzdött. Csánki végrehajtotta a levéltári anyag – eredetileg 1916-ra ter-
vezett – új épületbe történő átköltöztetésének előkészítését. Ez óriási munka volt: 
a sok utánajárással megszerzett pénzfedezet és alkalmi dolgozók beállításával min-
taállványoztatta a több mint 10 000 iratfolyóméter iratanyagot, ami azt jelentet-
te, hogy az addigi nem megfelelő tárolási eszközök (szekrények, rudakon függő 
zsákok, feliratozatlan csomók stb.) helyett nagyjából egységes terjedelmű, kemény 
fedőlapok között hevederrel átkötött iratcsomókat alakítottak ki. Ezzel párhuza-
mosan egy általános nyilvántartási segédletet készítettek, amely az iratsorozatok, 
olykor a raktári egységek szintjéig rögzítette az iratanyag címét, korát, terjedel-
mét és raktári jelzetét. (Ez utóbbi munka áthúzódott az új épületbe költözés utáni 
időszakra is.) A Csánki által levezényelt előkészítésnek köszönhető, hogy a terve-
zettnél jóval később, 1923-ban problémamentesen, szakszerűen megtörténhetett a 
levéltári anyag átköltöztetése az új palotába. Persze addig az építkezéssel sok prob-
léma volt, rengeteg utánajárást követelt az intézményvezetőtől, különösen a nehéz, 
4 MOL Y 1. I. 1436 1/2/1911.
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háborús években. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy 1918 elején, amikor 
gyakorlatilag már készen állt az épület, abba különböző honvédelmi hivatalokat 
telepítettek. Sokáig esély sem volt arra, hogy a levéltári költözés megvalósulhasson.

A Tanácsköztársaság bukása után a személyzeti problémák rendezése és az új 
épület birtokbavételének elérése képezte Csánki fő levéltári teendőit. Két-három 
évig feszült, a rendszeres munkát akadályozó légkör alakult ki az intézményben 
a forradalmak időszakában történtek miatt. Feljelentések, fegyelmi vizsgálatok 
követték egymást, amelyek a személyzet nagyobb részét érintették. Olykor – a 
személyes bosszútól sem visszariadva – Csánki 1922-re megszabadult a forradal-
mak alatt ellene fellépő, számára terhes levéltári alkalmazottaktól, és új, tehetséges 
szakemberek (pl. Hajnal István, Fekete Lajos és Mályusz Elemér) alkalmazására 
nyílt lehetőség. Ekkor már Klebelsberg Kuno (1921 decemberétől belügy-, 1922 
júniusától vallás- és közoktatásügyi miniszter) állt a levéltárért felelős tárca élén. 
Az Országos Levéltár a belügyitől a kulturális tárca felügyelete alá került, ami ön-
magában is jelentős lépés volt. A Gyűjteményegyetem létrehozása 1922-ben az-
tán gyökeresen megváltoztatta az intézmény helyzetét. Törvényben rögzítették 
feladatkörét (először írták elő Magyarországon, hogy a 32 évnél régebbi iratokat 
a levéltárba kell adni), immár tudományos intézménynek minősült, fogalmazói 
személyzete jó fizetéssel a tudományos tisztviselői státusba került. Csánkinak, 
aki a Gyűjteményegyetem vezető szervének, a tanácsnak első ügyvezető alelnöke 
lett, Kle bels berg személye jelentette a legtöbbet. 1917-től a gróf volt a Magyar 
Történelmi Társulat elnöke, Csánki pedig már korábban az ügyvezető másodel-
nöki posztot töltötte be. Innen eredt barátságuk, amely Klebelsberg történelem-
tudomány és levéltárak iránti mély érdeklődése, kultúr- és tudománypolitikai cél-
jai miatt sok nehéz probléma megoldását segítette elő. Ilyen volt az, hogy az új 
levéltárépületbe beköltözött hivatalok minél előbb települjenek ki, ezt követően 
fejezzék be az épületben még hátralévő építési munkákat, majd állványozzák be az 
iratraktárakat. Mindez nagyrészt megvalósult, bár az épület egészét nem vehette 
birtokába a levéltár, és a raktárak tekintélyes részének beállványozása is a jövőbe to-
lódott ki. A trianoni békeszerződés után kialakult viszonyok közepette Klebelsberg 
segítsége nélkül ez aligha lett volna elérhető. Érdemes e ponton megemlíteni azt 
a Magyar Történelmi Társulat által szervezett ünnepséget, amely az átköltözés és 
berendezkedés után zajlott le a levéltári palotában Klebelsberg részvételével. A tár-
sulati elnök, miniszter itteni beszédében elmondta, hogy az Országos Levéltár két 
férfiú műve: Pauler Gyuláé és Csánki Dezsőé. Pauler a régi magyar kormányha-
tóságok irattárait szakszerűen egyesítvén, nagy nemzeti közgyűjteményt létesített; 
Csánki Dezső pedig a budai Klarissza-apácáknak raktárrá átalakított, több eme-
letre felosztott templomába összezsúfolt Országos Levéltár zsellér-szerepét és lassú 
sorvadásra kárhoztatott sorsát tisztán látván, egy új épület felépítését rendkívüli 
nehézségek között keresztülvitte. Csánki válaszbeszédében megköszönte a minisz-
ter segítségét, majd többek között a következőket mondta: „Többen vagyunk, akik 
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láttuk és tudjuk, hogy Nagyméltóságod közbejötte nélkül, miként az úrnak válasz-
tott népe, még ma is a pusztában bolyonganánk, az ígéret földjével a láthatáron.”5

Csánki azt is elérte, hogy Klebelsberg biztosította az intézmény számára egy 
tudományos folyóirat indításának feltételeit. Így láthatott napvilágot 1923-ban 
a Levéltári Közlemények első száma. A szerkesztői posztot Csánki nyugdíjazásáig 
magának tartotta meg, emellett következetesen minden címoldalra – Klebelsberg 
szerepére emlékeztetve – odanyomatta, hogy a szerkesztést a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter megbízásából végzi. A Levéltári Közlemények kiadásával a levéltári 
irodalom művelésének jelentős fóruma jött létre.

Csánki Dezső főigazgatói működésének az 1924. évvel kezdődő második sza-
kasza az előzőhöz képest nyugodt éveket hozott az Országos Levéltár és az intéz-
ményvezető számára. Az épületet illetően a tanács- és kutatóterem, a csarnokok és 
a lépcsőház funkcióhoz méltó díszítése jelentett feladatot. Ebben is Klebelsberg 
segített: nem csak a pénzeszközöket biztosította Dudits Andor történelmi tárgyú 
faliképeinek és Róth Miksa ólomüveg címeres ablakainak elkészítéséhez, hanem 
tevőlegesen részt vett a faliképek témáinak meghatározásában is. Csánki ezekben 
az években több kisebb levéltári rendezést és segédletkészítési munkákat is végre-
hajtatott, de a teljes iratanyag nagyon is aktuális rendezési és nyilvántartási prog-
ramjának kidolgozását utódjaira hagyta. Legközvetlenebb munkatársa hiányol-
ta azt is, hogy a levéltárügy országos rendezése ügyében sem tett lépéseket.6 Ezt 
a megállapítást nem vitatjuk, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy mint a 
Levéltári Közlemények szerkesztője a folyóirat 1931. évi egyik számában közreadta 
munkatársa, Szabó István ilyen igényű, egy komplett levéltári törvény megalkotá-
sára irányuló javaslatot tartalmazó tanulmányát.7 Klebelsberg nagy forráskiadási 
programjához igazodva őt elsősorban a levéltári anyag közzététele és tudományos 
feldolgozása érdekelte. Ezért indította A magyar királyi Országos Levéltár kiadvá
nyai c. sorozatot, de ebben végül mindössze egy mű, Fekete Lajos Bevezetés a hó
doltság török diplomatikájába c. könyve jelent meg 1926-ban.

Csánki országos levéltári működése 1923-ban érte el csúcspontját. Ezután az 
öregedő, rengeteg tudományos, közéleti funkciót vállaló főigazgató napjai jobbá-
ra aprómunkával teltek. Működtette az Országos Levéltárat, de nem tett komoly 
kezdeményező lépéseket semmilyen témában. Nem alkotott reformterveket, végső 
soron a korábbi eredmények konzerválására törekedett. Másra – elfoglaltsága miatt 
– nem maradt ideje. Vezetési stílusa is régimódi maradt, továbbra sem hívott ösz-
sze levéltári tanácskozásokat, pedig ezekre a sok új levéltári tudományos tisztviselő 
miatt szükség lett volna. A rendet és fegyelmet azonban szigorúan megkövetelte, 
ugyanakkor toleráns volt, mások véleményére is adott. Konzervativizmusa abban 
is megnyilvánult, hogy akárcsak 1913-ban, 1930-ban is igyekezett elzárkózni a 

5 N. n., 1924.
6 Döry, 1933. 14.
7 Szabó, 1931.
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nők levéltári alkalmazásától. Indoklása szerint ugyanis: „… a leányok szellemi és 
testi alkotása gyöngébb, mint a fiúké. S eltekintve attól, hogy nemük miatt alig le-
het őket egyedül bebocsátani raktárakba, az egész szolgálatnál szinte kikényszerítik 
a különös bánásmódot, és még helytelenebb, ha egy ilyen nő esetleg testi bájaira is 
alapítja a kollégáival való viszonyt.”8 (Az Országos Levéltár első női munkatársa-
it azonban Csánki alkalmazta: 1915-ben Pálinkásné Magisztrát Mária gépírónőt, 
1923-ban Tirscher Jolánt és 1929-ben Pálfy Ilonát tudományos státusba.)

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Csánki Dezső levéltárosi tevékenysége 
főlevéltárnoki és főigazgatói korszakában, pontosabban annak első, nagyobb fe-
lében hozott kiemelkedő, máig ható eredményeket. A proveniencia elvének ér-
vényesítése, az új levéltárépület felépítése, berendezése, a költözködés szakszerű 
előkészítése és lebonyolítása, valamint a Levéltári Közlemények megalapítása révén 
elévülhetetlen érdemek fűződnek nevéhez. Kétségtelenül az Országos Levéltár leg-
kiemelkedőbb intézményvezetői sorába tartozik!

*     *     *

Rátérve Csánki Dezső tudományos pályafutására, hangsúlyoznunk kell: téma-
választásait és módszereit messzemenően meghatározta, hogy egyetemi hallgató-
ként magába szívta a forráskutatás szenvedélyét, majd levéltárosként mélyrehatóan 
megismerhette magát a forrásanyagot, főleg annak 1526 előtti részét. Már a 16. 
századi magyar kereskedelmi viszonyokat tárgyaló doktori disszertációjával jelezte, 
hogy – eltérően az idősebb történésznemzedéktől – nem politikatörténettel kíván 
foglalkozni, hanem a gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet folyamatait fog-
ja vizsgálni, mégpedig az okleveles anyag tömeges adatainak hasznosításával.9

Kezdetben történelmi érdekességekről több cikket közölt népszerű periodi-
kákban, majd megjelent a Magyar Tudományos Akadémia pályázatára készült és 
pályadíjat nyert I. Mátyás udvara c. műve, amellyel ismert történész lett. Ezután 
még folytatta Mátyás korának kutatását, ennek eredményeként publikálta 1887-
ben Rajzok Mátyás király korából c. könyvét. Ekkor azonban már letett eredeti 
tervéről, hogy ti. Nagy Lajos és Mátyás korát szintetikusan megközelítve dolgoz-
za fel, és 1886-ban elvállalta az 1855-ben elhunyt Teleki József a Hunyadiak kora 
Magyarországon c., 12 kötetesre tervezett műve befejezetlen történelmi földrajzi 
részének munkálatait. (Teleki életében munkájának I–IV. és X. kötetei jelentek 
meg. Titkára, Szabó Károly 1855-ben kiadta a XI., 1856-ban az V., 1857-ben pe-
dig a XII. kötetet, majd 1863-ban a VI. kötet első részét.) Az MTA Történelmi 
Bizottságának megbízása eredetileg arról szólt, hogy csak a kiadott okmánytárakat 
kell felhasználni. Csánki ezt kevésnek tartotta, és a budapesti és a vidéki levéltá-
rakban lévő kiadatlan okleveleket is a feldolgozás körébe vonta, sőt Szabó Károly 

8 MOL K 636. 1929/1930 – 430 – I – 8/1930. Csánki levele Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek.
9 A disszertáció megjelent: Csánki, 1880.
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1863-ban már megjelent kötetét is átdolgozta. Öt kötetre tervezett művének 
a Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában címet adta. Hatalmas, 
fáradságot nem ismerő munkával negyedszázad alatt négy kötet készült el. Az I. 
(az északkeleti és tiszántúli 26 megye) 1890-ben, a II. (délvidéki és dél-dunántúli 
megyék) 1894-ben, a III. (8 dunántúli megye) 1897-ben, az V. (4 erdélyi megye) 
1913-ban jelent meg. Teleki művével a kapcsolatot az biztosította, hogy Csánki 
mindegyik köteten feltüntette a sorozatcímet, vagyis hogy a Hunyadiak kora 
Magyarországon VI., VII., VIII. és IX. c. kötetéről van szó. Csánki úgy tervezte, 
hogy az öt kötethez mutatót is készít. Ezzel és a IV. kötettel adós maradt. A 20. 
század elején betegsége, 1912 után vezetői elfoglaltsága és tudományos közéleti 
szerepvállalása megakadályozta terveinek teljes megvalósítását.10

Csánki Dezső legfontosabb műve, egyúttal a korabeli magyar történettudo-
mány talán legfontosabb műve ez a négy kötet. Nem véletlenül minősül ma is „a 
Csánki”-nak. A négy kötet egységes szerkezetű. Az általános bevezető (az illető te-
rület gazdaság-, társadalom- és igazgatás-története) után megyénként a várak, kas-
télyok, a városok és más települések, a puszták, majd a birtokosok és a főispánok 
következnek. Tartalmi mélységet tekintve viszont eltérés van a kötetek között: az 
I. – ha lehet egyáltalán ezt mondani – a legszegényesebb, az V. a leggazdagabb. A 
történészek, helytörténészek, nyelvészek és régészek alapvető forrásműként hasz-
nálták és használják ma is Csánki művét. E munka megszületésekor újdonságnak 
számított, amennyiben először tett közzé birtoklás- és népességtörténetre vonatko-
zó tömeges adatokat. Csánkit műve alapján a gazdaság- és társadalomtörténet, va-
lamint a történelmi földrajz hazai úttörőjének tekintjük. A korabeli tudomány leg-
magasabb fóruma is méltó elismerésben részesítette a szerzőt: 1891-ben az MTA 
levelező, 1900-ban rendes tagja lett, a III. kötet megjelenése után méltán kapta 
meg a legnagyobb akadémiai elismerést, az MTA nagydíját.

Csánki legnagyobb tudományos vállalkozásán kívül 1913-ig további fontos 
munkákat publikált. Tanulmányt írt szülőföldje, Füzesgyarmat és Szeghalom 16–
18. századi népességi és birtokviszonyairól. Szerkesztette az Árpád és az Árpádok c., 
1908-ban kiadott „történelmi emlékmű”-vet, amelyben Árpád vezér c. tanulmánya 
is helyet kapott. Kiadványmunkája levéltárvezetői kinevezése után nagyobb mű-
veket már nem eredményezett. 1912-ben elvállalta a Budapestre vonatkozó okle-
velek összegyűjtését és kiadásra előkészítését, dolgozott is rajta, de befejezni nem 
tudta.11 Utolsó önálló művét 1916-ban publikálta Az új magyar és az ún. közös cí
merekről címmel. (Természetesen 1913 után is számos kisebb-nagyobb írása jelent 
meg különböző folyóiratokban.)

Csánki Dezső tudományos szervezőmunkája is kiemelkedően sikeres volt. Ezt 

10 Befejezésről még ma sem beszélhetünk, noha Csánki halála után kéziratainak felhasználásával megjelent 
művének IV. kötete: Fekete Nagy, 1941. Sorozaton kívül jelent meg: Bakács, 1971. és Ördög, 2002. 
Teleki és Csánki művével és a többi szerző munkájával foglalkozik: Bak, 2005.

11 Csánki kéziratainak felhasználásával később megjelent: Csánki–Gárdonyi, 1936.
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jórészt hatalmas munkabírásának és számos magas tudományos közéleti funkció-
jának köszönhette. Csak a legfontosabb ilyen funkcióit említjük: 1909-től 1933-
ig a Magyar Történelmi Társulat ügyvezető alelnöke Teleki Géza gróf, Thallóczy 
Lajos, majd Klebelsberg Kunó gróf elnök mellett; 1909-től az MTA Történelmi 
Bizottságának elnöke; 1919 őszétől 1931 májusáig az MTA II. (bölcseleti, társa-
dalmi és történeti) osztályának elnöke; 1925-től az MTA igazgatósági tagja; 1931-
től az MTA másodelnöke. Kimagasló tudományos eredményeiért 1930-ban a kor-
mányzótól megkapta az újonnan alapított Corvin-koszorút.

*     *     *
A levéltárosi és történészi pályafutás ismertetése után nincs más feladatunk, 

mint megválaszolni a fentebb feltett kérdést: minek tartsuk Csánkit, a történettu-
dományt is magas színvonalon művelő levéltárosnak vagy levéltárosi, levéltárveze-
tői munkát is végző történésznek?

Legközvetlenebb munkatársa, Döry Ferenc szerint levéltárban dolgozó kortár-
sainak döntő többségéhez hasonlóan „a történettudós őbenne is túlsúlyban volt 
a levéltárnok felett”.12 Álláspontunk sem más: Csánki korának egyik legkiválóbb 
történésze volt. Beosztott korában a levéltári munkát másodlagosnak tekintette 
a történészihez képest. Levéltárvezetőként azonban elsősorban intézménye valós 
vagy általa valósnak vélt érdekeit képviselte, történeti kutatómunkájáról ekkor már 
szinte le is mondott, „csupán” kiterjedt történettudományi, közéleti tevékenysé-
gét gyakorolta magas színvonalon. Mi, levéltárosok kiváló levéltárosnak is tartjuk 
őt. Említett eredményein túlmenően annak okán is, hogy több mint 50 évig az 
Országos Levéltárban töltött be hivatalos állást, és hogy történészi alkotásainak 
szinte mindegyike a levéltári anyag mélyreható feldolgozásával született meg.

Füzesgyarmat város és Békés megye méltán lehet büszke, hogy nagy tudóst, 
kiemelkedő jelentőségű történészt és kiváló levéltárvezetőt adott a magyar tudo-
mánynak és az Országos Levéltárnak.

12 Döry, 1933. 13.
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A szerzőkről

mann miklós 
1935-ben született, egyetemi tanulmányait az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte 
1953 és 1957 között. 1957-től 1966-ig középiskolai tanár, 
1966–1976 között a Magyar Történelmi Társulat tudomá-
nyos munkatársa. 1976-tól 1993-ig főiskolai oktató, 1983-tól 
főiskolai tanár, az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara igazgató-
helyettese, 1987–1993 között főigazgatója. 1993-tól 2003-ig 
az ELTE BTK Neveléstudományi Tanszékén egyetemi do-

cens, 2003-tól egyetemi magántanár. 1986–1991 között a Történelmi Társulat tit-
kára. A történettudomány kandidátusa (1976), az MTA doktora (2004), habilitált 
1997-ben. Elismerései: Magyar felsőoktatásért emlékplakett (1993), Trefort Ágos-
ton-díj (2006). Tudományos munkái a 19–20. század magyar oktatáspolitikusaival 
s Budapest oktatásügyének történetével foglalkoznak. 

Katona Csaba
1971-ben született. 1991–1998 között elvégezte az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem történelem szakát. 1998–2011 
között a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt. Előbb 
segédlevéltáros, 2001-től levéltáros, 2003–2004 között osz-
tályvezető, 2005–2010 között a főigazgató személyi titkára, 
2008-tól tanácsos. 2000–2005-ben és 2009–2010-ben a Le
véltári Szemle felelős szerkesztője, 2001-ben a Levéltári Köz
lemények szerkesztője, 2002–2004-ben és 2006–2010-ben 

felelős szerkesztője, 2001–2002-ben és 2005-ben az ArchivNet szerkesztője, 2003–
2004-ben és 2006–2010 között felelős szerkesztője, 2010-ben a Turul felelős szer-
kesztője, 2011-től szerkesztője, 2010-től a Múltkor szerkesztőbizottsági tagja, 
szintén 2010-től a Tiszántúli Történész Társaság Közleményei szerkesztőbizottsági 
tagja. 2007 óta a Magyar Történelmi Társulat titkára, 2008-tól a Magyar Levéltá-
rosok Egyesülete választmányi tagja. 2011-től a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete tudományos munkatársa. Több kötet szerkesztője, 
számos tanulmány szerzője, fő kutatási területe a 19–20. századi magyar társada-
lom- és művelődéstörténet.
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dusnoki-draskovich józsef
1953-ban született. Egyetemi tanulmányait a debreceni 

KLTE történelem–német szakán végezte 1972-től 1977-ig. 
Ugyanott tudományos ösztöndíjas, majd Gyulán gimnázi-
umban tanított, 1985-től a Békés Megyei Levéltár munka-
társa, utóbb főlevéltárosa. 2002-től tanít kora újkori egyete-
mes történeti és segédtudományos tárgyakat a Károli Gáspár 
Református Egyetemen. 2003–2004-ben elvégezte az ELTE 
Történettudományi Doktori Iskola Művelődéstörténeti Prog-

ramját. 2007-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. 
Publikációi 1986-tól kezdve jelentek meg, nagyobb részt a levéltár kiadvány-

sorozataiban. Emellett fordítói, szerkesztői, lektorálási munkákat is végzett, 2000-
ben jelent meg önálló tanulmánykötete Nyitott múlt. Tanulmányok, történetek Gyu
láról, Békés vármegyéről és a fordított világról címmel. Több publikációt és előadást 
szentelt a Dürer–Nürnberg–Gyula kapcsolat bemutatására.

erdész Ádám
1956-ban született. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tu-

dományegyetemen végezte történelem–könyvtár szakon. 
1980 óta a Békés Megyei Levéltár munkatársa, 1994-től 
igazgatóhelyettese, 2006-tól igazgatója. 1986-ban egyetemi 
doktori címet, 1997-ben PhD fokozatot szerzett. A Levéltá
ri Szemle szerkesztője, a Bárka című folyóirat munkatársa. Fő 
kutatási területe a 19–20. század gazdaság- és társadalomtör-
ténete. Számos publikációt, könyvet szentelt a Kner család és 

a Kner-nyomda történetének, illetve Békés megye 19–20. századi történetének.

lakos jános
1947-ben született. A debreceni KLTE-n 1972-ben törté-

nelem–földrajz szakos középiskolai tanári, az ELTE-n 1979-
ben levéltárosi diplomát szerzett. 1972-től a Magyar Országos 
Levéltár, 1976-tól a Pest Megyei Levéltár, 1983-tól az MM 
Levéltári Osztályának munkatársa, 1992–1997 között a Ma-
gyar Országos Levéltár főigazgatója, 1998-tól levéltári vezető 
szakfelügyelő. Kiadta a Magyar Országos Levéltár kéziratos 
térképeinek katalógusát, a Szapáry- és a Wekerle-kormány 

minisztertanácsi jegyzőkönyveit, megírta a Magyar Országos Levéltár történetét. 
1997-től PhD tudományos fokozattal rendelkezik.
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