
IN MEMÓRIÁM 

Bánkúti Imre 

(1927-2009) 

2009. február 22-én reggel 7 óra körül, túl 81 . életévén elhunyt Bánkút i Imre, a törté
ne lemtudomány kandidátusa, a Budapesti Történeti M ú z e u m nyugalmazott főigazgató-
helyettese. Egy combnyaktörés t követő hosszas kórházi kezelés során fellépő tüdőgyul
ladás oltotta k i életét. Hamvasz tás utáni búcsúztatására március 17-én került sor a Rá
kospalotai temetőben. 

A tudomány rendkívül sokat vesztett halálával, hiszen Bánkúti Imre ot thonában egé
szen balesetéig akt ívan dolgozott, s még betegágyán is következő munkáját (a kurucok 
utolsó, 1710. évi dunántúli hadjáratának feldolgozását) tervezte. Kötetekre terjedő mun
kásságát önálló bibliográfia öleli fel a 75. születésnapja előtt t isztelgő emlékkönyvben , 
kiegészítése pedig 80. születésnapja alkalmából jelent meg a Hadtör ténelmi Köz lemé
nyek 2007. évi 4. számában. 

A neves történész 1927. október 8-án született Bat tonyán. A z elemi és polgári iskolát 
szülőfalujában végezte , majd a szegedi taní tóképzőben tett l íceumi érettségit. 1946-ban 
felvételt nyert a Szegedi Tudományegye temre , ahol 1950-ben szerzett t ö r t éne l em
irodalom szakos tanári diplomát . 1957-ig ugyanott dolgozott gyakornokként , majd tanár
segédként, végül adjunktusként, 1956-os helyi szerepvállalása miatt azonban eltávolítot
ták állásából. M é g általános iskolai napközis tanár is csak külön miniszteri engedél lyel 
lehetett. 1958 őszétől néhány évig az óbudai Árpád Gimnáz iumban tanított. (Mindössze 
háromévnyi pedagógus i munkájának eredményességét talán az mutatja leginkább, hogy 
közel félévszázaddal később , szűk, bensőséges körben lezajlott temetésén az árpádosok 
három koszorúval vettek részt!) 

1961-ben a Magyar Nemzeti M ú z e u m Újkori Osztá lyának tudományos munkatársa , 
1972-ben pedig vezetője lett. Kutatási területe főként a Rákóczi -szabadságharc gazdasá
gi vonatkozásai t ölelte fel. 1970-ben védte meg e témában írt kandidátusi disszertációját, 
amely azonban csak 1991-ben jelenhetett meg A kuruc függetlenségi háború gazdasági 



problémái, 1703-1711 c ímmel . 1983-ban a Budapesti Történeti M ú z e u m főigazgató
helyettese lett, s onnan ment nyugál lományba 1988 végén. Számos kiállítás létrehozásá
ban közreműködöt t , s szerepe volt a történeti muzeológia hazai térnyerésében is. Törté
nész-muzeológusi munkásságát 1988-ban Móra Ferenc Emlékéremmel , 1998-ban pedig 
Széchényi Ferenc Emlékéremmel ismerték el. 

J ó m a g a m annak a Heckenast Gusztávnak köszönhetem Bánkúti Imrével való ismeret
ségemet, aki annak idején, Szegedre lejáró fiatal oktatóként, Bánkúti Imre szakdolgozati 
témavezetője volt, élete a lkonyán pedig az én történelem szakos d i p l o m a m u n k á m meg
születésénél is bábáskodot t . Az öt évvel idősebb barát és pályatárs 1999. február 13-án, 
szinte pontosan tíz esztendővel Bánkúti Imre előtt távozott az élők sorából. Kettejük 
életútját a magyar tudománytör ténet Plutarkhosza választhatná témájául: a régi , budapes
ti polgárcsaládból származot t Heckenast Gusztáv és a battonyai gazdálkodók gyermeke
ként született Bánkút i Imre párhuzamos életrajza alighanem meglepő tanulságokkal 
szolgálna a magyar tör ténelem egy viszonylag szük kutatási területének historiográfiája, 
Magyarország X X . századi tudománypoli t ikája és ál talában a tudósi é le tművek, sőt az 
emberi sorsok alakulása szempontjából is. 

Guszti bácsi a harmadik szerény publ ikációm elolvasása után valami olyasmit mon
dott, hogy „ez olyan bánkút i s , " a negyediknél pedig szigorúan a lelkemre kötötte, hogy 
most már ideje volna köz lemény helyett tanulmánnyal e lőrukkolnom. Igen, ez látszólag 
különbség lehet é l e tmüvükben . . . Nemrégiben , már Imre bácsi halála után hallottam, 
hogy valaki Heckenast Gusztávot „tízoldalas tör ténésznek" minősí tet te . Ez a talán leki
csinylőnek szánt megjegyzés találóan objektív értékelést rejt: Heckenast Gusz táv tíz ol 
dalon is mindent meg tudott írni egy-egy témáról , úgy, hogy elolvasása után nem támad 
bennünk hiányérzet , minden mondatnak, szónak súlya, tartalma van. 

Bánkúti Imrét hasonló találékonysággal „ezeroldalas forrásfeltárónak" nevezhetnénk. 
О maga írta, hogy „élete legfőbb szakmai cél jának" a forráskiadást tekintette, s ezt 1956 
novemberében határozta el, midőn „szomorú alkalma volt . . . megtekinteni az Országos 
Levéltár [1945 után] ismét összelőtt, leégett raktárait ," s a „térdig érő irat-hamuban jár
va, a megszenesedett fasciculusok közt botorkálva, múl tunk emlékeinek pótolhatat lan 
megsemmisülése felett - a szó szoros értelmében - sírni" kényszerült . A „tízoldalas tör
ténész" és az „ezeroldalas forrásfeltáró" teljes é le tmüvének vizsgálatakor azonban fel 
kell i smernünk, hogy e két meghatározás fel is cserélhető: Heckenast Gusztáv - saját 
minősí tése szerinti - „öregkor i" munkája egy olyan adattár volt, amelyben források ezre
it és ezreit dolgozta fel életrajzi vázlatokká. A tömörség, már -már szűkszavúság pedig 
Bánkúti Imre monográfiái t és tanulmányai t is je l lemzi , s é le tének utolsó szakaszában a 
recenzió, a könyvismer te tés műfaját fejlesztette tökélyre, melyben a m ű v e k tárgyilagos 
bemutatása és szigorú bírálata mellett a legszűkebb terjedelmi korlátok között is új meg
állapításokat tett, lényegretörő összegzéseket fogalmazott meg, s e lőremutató , gondolat
ébresztő felvetéseivel kijelölte a kutatások további irányát. 

Szinte lá tom arcán ironikus mosolyát , amint sajátos kedélyességgel gépeli be egy 
svájci könyvkiadó méregdrága Ki-kicsodájának megfelelő rovatába ars poet icának is be
illő módon megfogalmazott kutatási területét: „a magyarságtudatról alkotott kép formá
lása az emberekben." Ez persze hálátlan munka, és nehezen terem gyümölcsöt . A hivata
los tudománypol i t ika kutatott korszakában nem az Őt megil le tő helyre rangsorolta. 



Emlékszem, keserűen mondta, hogy már említett kandidátusi ér tekezése csak 21 év vá
rakozás után jelenhetett meg. Annak idején gépkocsit vehetett volna a honorár iumból , 
1991-ben kapott szerény tiszteletdíja már egy pótkerékre sem futotta... (Lelke rajta, akin 
múlott!) A szakmai megbecsülést , európai látásmódú, modern tudományszemlé le tének 
elismerését azonban nem ezzel jel lemezhetjük elsősorban, hanem azzal, hogy - ha jól 
emlékszem, 2005 végén vagy 2006 elején - Kosáry Domokos személyesen hívta fel és 
kérte meg (s Ót kérte meg!) az új történeti bibliográfia vonatkozó kötetének szerkeszté
sére. (Az akkor 78 éves Bánkúti Imre először vonakodott, de végül m é g s e m háríthatta el 
korára hivatkozva a 93 éves Kosáry Domokos kérését. Fájdalom, hogy ezt a munká t már 
nem fejezhette be.) 

Bánkúti Imre, a tudós elvesztése pótolhatatlan veszteség a forráskutatáson alapuló, 
tárgyilagos történetírás számára. Jómagam pedig nem csupán az azonos kutatási terüle
ten hasonló szemlélettel és munkamódszer re l dolgozó atyai mesteremet, szinte minden 
m u n k á m lektorát veszí tet tem el, hanem azt a széles látókörű, a vi lág dolgai iránt bámula
tos fogékonyságot muta tó embert is, aki számomra Kosztolányi regényhősét elevenítette 
meg. Igen, talán nem vétek vele, ha az öreg Moviszter doktorhoz, a gyi lkosságba esett 
szerencsétlen sorsú cselédlány egyetlen mentő tanújához hasonl í tom, aki megfáradt , tö
rődött, beteg testében is az ép lélek, az egészséges szellem, az együt térző, legmélyebb 
humánum képviselője volt. 

Munkái , amíg magyarul értő s múltja iránt érdeklődő ember lesz a földön, maradan
dóak lesznek, emlékét , személyiségének varázsát pedig legalább mi , akik szerettük öt, 
sosem fogjuk elfeledni! 

Mészáros Kálmán 



Hadsereg és hadszervezet 
a Mátyás kori Magyarországon 


