
Az alföldi parasztpolgári családból származó
Márki Sándor a 19. század végi történetírás és
-tanítás kiemelkedõ alakja. Középiskolai, majd
egyetemi tanárként, számos tankönyv szerzõje-
ként jelentõs hatással volt kora történeti közgon-
dolkodására. Mintegy 30–40 szakmai és civil szer-
vezet aktív tagja volt. Francia, olasz, német és ro-
mán nyelven is publikált, fordított latinból, görög-
bõl, németbõl, franciából és románból.

Érdeklõdésének középpontjában a társadalmi
mozgalmak álltak. Emellett a történelemtanítás és
a helytörténetírás volt visszatérõ témája. Újraraj-
zolta a Dózsa Györgyrõl alkotott korábbi elítélõ ké-
pet, elsõként dolgozta fel részletesen és forrásköz-
pontúan az 1848–1849-es szabadságharc történe-
tét, majd háromkötetes életrajzot írt II. Rákóczi Fe-
rencrõl. Emellett tárgyilagosan vizsgálta Martino-
vics, Horia és Cloºca, Szegedinác Péró, Avram
Iancu és a Thököly vezette nemzeti-nemzetiségi
mozgalmakat, de foglalkozott saját korával is: az
Amerikába való kivándorlással. Noha gyakran írt
életrajzokat, nem a nagy személyiségek érdekelték
elsõsorban, hanem az események hátterében álló
társadalmi jelenségek. Ezért is tekintett példakép-
ként Horváth Mihályra. Márki politikai alapállása
a Kossuth nevével fémjelzett függetlenségi politi-
ka volt. Munkásságával a Horváth Mihály – Thaly
Kálmán – Márki Sándor – Rugonfalvi Kiss István
nevéhez köthetõ romantikus-nacionalista-
függetlenségi vonulat emblematikus alakja lett.
Munkái nyomán a két világháború között a népi-
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a történelem 
vezérfonalának az 
emberiség fejlõdését 
tekintette a primitív
idõktõl a modern korig.
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lyázata (A magyar történettudomány történetének adatbázisa)
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ségkutatók, 1945 után pedig a marxista történetírók is elõfutáruknak tekinthették.1

Élete során több mint 1000 kisebb-nagyobb írást közölt2, s 12 000-nél több diákja
volt.3 Tanítványai harmincéves tanári jubileuma alkalmából emlékünnepséggel kö-
szöntötték, halála után pedig emlékkönyvet adtak ki tiszteletére.4 Nevezték a „taná-
rok tanárának”, valamint „Erdély nagy tanárának”.5

Márki Sándor apja, ifjabb Márkly János – aki 1848-ban magyarosított Márkira –
gimnáziumot végzett, majd gazdatiszt lett.6 Márki János tehetségének és szorgalmá-
nak köszönhetõen jelentõs vagyont szerzett, 1855-tõl a sarkadi Almásy-uradalom
számtartója lett, s azt jövedelmezõ nagyüzemmé alakította. Az 1848–1849-es szabad-
ságharcban nemzetõrként szolgált. Ez a család történelemszemléletének alapját ké-
pezte: 1849 után született fiait – Kossuthra és Petõfire utalva – Lajosnak és Sándor-
nak nevezte el. Márki János két lányát és hét fiát egyaránt taníttatta, s élete végéig
támogatta õket. Az anyagi gyarapodás mellett a családi kapcsolatok bõvítését és a
mûvelõdést egyaránt fontosnak tartották. Rendszeresen jártak Nagyváradra és Buda-
pestre színházi elõadásokra, s számos újságot és folyóiratot járattak. Márkiék nagy
házat vittek, amiben szalon és zongora is volt. Márki Sándor – elsõ történelmi tár-
gyú könyvének ajánlásában – apja életútját tipikus 19. századi karrierként mutatta
be, Széchenyi István gazdasági elképzeléseinek sikeres gyakorlati megvalósítása-
ként. Márki János felesége, Zay Julianna a család társadalmi kapcsolatait és lelki éle-
tét ápolta. Márki Sándor késõbb maga is részt vesz katolikus szervezetek, így példá-
ul a Szent István Társulat és az Erdélyi Katolikus Státus munkájában. Édesanyja val-
lásos elkötelezettségérõl egy a kereszténység történetével foglalkozó munkája dedi-
kációjában emlékezett meg. Többször felidézte azt is, hogy édesanyja „a mesében is
megkerestette velem a valót, s a történetben is éreztette velem a lelket”.7

Márki Sándor tehát egy vagyonosodó, a mûvelõdésre is figyelmet fordító, függet-
lenségi, katolikus polgárcsalád ötödik fia volt, aki 1853-ban látta meg a napvilágot.
Tehetségére már korán felfigyeltek. Tizenkét évesen kéziratos „népies hetilapot”
szerkesztett, s bátyjával verseskötetet állítottak össze. Verseik a nagy nemzeti hõ-
sökrõl (Lehelrõl, Dugovics Tituszról, Rákóczi Ferencrõl), valamint nemzeti kataszt-
rófákról (tatárjárás), végül a szabadság dicsõítésérõl szólnak. 1868-ban lépett írása-
ival a szélesebb nyilvánosság elé. Ekkor jelent meg elsõ komolyabb történeti mun-
kája Bihar megyérõl, 1869-ben pedig felhívást tett közzé a megyei múzeum és le-
véltár megalapítására.8 Ugyancsak 1868-tól küldött humoros írásokat – Marquis
Jean d’Or álnéven – Jókai lapjába, az Üstökösbe, ahol két évtizeden át rendszeresen
publikált. Emellett az iskolai diáklap szerkesztõje. Hamarosan egy itt megjelent sza-
tirikus írásáért kicsapták, ami mély nyomot hagyott benne. Ekkor „német szóra” Po-
zsonyba küldték, az utolsó évet pedig a pesti piaristáknál járta. Ekkoriban mintegy
fél tucat lapban publikált rendszeresen s még néhányban alkalmanként. Tizenhat
évesen jelent meg elsõ írása a Századokban, hamarosan pedig Thaly Kálmán is fel-
figyelt a fiatal szerzõre.9 Márki jövõje az érettségin dõlt el: a maturáló diák a törté-
nelem iránti szeretetbõl tanár vagy joghallgató akart lenni, s végül egyik tanára biz-
tatására lett bölcsész. 

1872-ben iratkozott be a budapesti tudományegyetem történelem–földrajz szaká-
ra. A grafomán elsõéves itt lapszerkesztés helyett naplóírásba kezdett.10 Tanárai kö-
zül Salamon Ferenc és Kerékgyártó Árpád, valamint a földrajzos Hunfalvy János vol-
tak rá nagy hatással. Didaktikára Kármán Mór tanította. Salamont távlatos gondolko-
dásáért és kritikai érzékéért, Kerékgyártót részletekbe menõ adatgyûjtõ szorgalmáért
és lelkesült honszeretetéért tisztelte. Kirajzolódik ebbõl Márki történészi hitvallása:
a történelmet egyszerre tekintette szaktudománynak, valamint a nemzeti hagyomá-
nyok õrzõjének. Salamon több alkalommal is meghívta magához ebédre, s itt ismer-
kedett meg Szilágyi Sándorral. Az idõsebb pályatársak közül ismeretséget kötött
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Fraknói Vilmossal, Gyulai Pállal és Toldy Ferenccel, valamint eljárt a Rómer Flóris
szervezte kirándulásokra. Rendszeresen járt színházba, sõt a nagyobb parlamenti vi-
tákra is elment. Résztvevõje volt a Történelmi Társulat, a Földrajzi Társulat és az
Akadémia üléseinek, valamint az egyetemi önképzõ köröknek. Az egyetemi ifjúság
képviseletében részt vett a zágrábi egyetem megnyitásán. Diáktársai közül Thallóczy
Lajoshoz került a legközelebb, de ismerõsi körébe tartozott Ballagi Aladár és
Marczali Henrik is.11 Elõadói tehetségére tanárai is felfigyeltek, s már 1874-ben be-
ajánlották egy fõúri családhoz, hogy ott történeti tárgyú elõadásokat tartson. Tovább-
ra is rendszeresen publikált számos lapban, a legkülönbözõbb témákban. Történeti
írásain kívül jelentek meg versfordításai, színikritikái és humoros írásai. Állatmese-
fordításaiból önálló kötet is készült. Ekkoriban látott napvilágot elsõ nagyobb törté-
neti tanulmánya a Századokban.12 Szerkesztõi ambíciói is újraéledtek: 1874-ben in-
dította meg az Irodalmi Értesítõt, amely elsõsorban a frissen megjelent könyvek jegy-
zéke volt, de emellett kisebb történeti írásokat is közölt. A 250 elõfizetõvel büszkél-
kedõ bibliográfiai folyóirat, ami az egyetemi tanulmányok befejezéséig jelent meg,
nagy presztízst adott a fiatal szerkesztõnek. A történelem–földrajz szakos tanári ok-
levelet a fõvárosi gyakorlógimnáziumi próbatanítás és az önkéntes katonai szolgálat
után, 1876-ban kapta meg. Az elsõk között volt, aki az új egyetemi minõsítési szabá-
lyok szerint nyilvános vizsgán adott számot tudásáról. Ezt azonban szeretett édes-
anyja már nem érhette meg, ugyanis fél évvel korábban elhunyt. A doktori fokozatot
1878-ban szerezte meg. Elsõ történeti monográfiái a szûkebb pátriával, Sarkaddal és
a Fekete-Körös vidékével foglalkoztak.13 Márki késõbb is szívesen írt helytörténetrõl.
A munkái hátterét adó alapos tájismerethez nemcsak hangyaszorgalommal gyûjtöge-
tett levéltári adatai járultak hozzá, hanem az is, hogy szenvedélyes túrázó volt. (Az
1891-ben megalakult Magyar Turista Egyesületnek is egyik alapító tagja.) Figyelem-
re méltó érzékenysége a gyermekkorából jól ismert népi-paraszti világ irányába.

Két tanári állást pályázott meg: egy fõvárosi és egy aradi középiskolában. Így ke-
rült 1877-ben Aradra, ahol hamarosan megházasodott.14 Az aradi tanári kar tagja volt
Jancsó Benedek, Mangold Lajos, Réthy László (alias Lõwy Árpád). Márki továbbra is
sokat publikált. A bihari román írókról szóló munkájából kiderül, hogy nem tartozott
a túlzó nacionalisták közé,15 és általában távol állt tõle az intolerancia.16 Jellemzõ,
hogy amikor az 1848-as szabadságharc idõszakát megírta, megértõ képet festett
Avram Iancuról.17 A meséket és történelmi elbeszéléseket is író, jó humorú, alapos
Márkinak minden adottsága és lehetõsége megvolt arra, hogy jó tanár legyen.18 Az
úgynevezett mûvelõdéstörténeti irányzat híve volt: a történelem vezérfonalának az
emberiség fejlõdését tekintette a primitív idõktõl a modern korig. A magyar történel-
met mindig egyetemes történeti beágyazottságában mutatta be. A népiskolai történe-
lemtanítás feladatának azonban a nemzeti legendárium megismertetését tartotta. A
történelemtanításnak ugyanis kettõs feladatát látta: a nemzeti hagyományok ápolását,
valamint az adatok szaktudományos kritika szerinti megrostálását.19 Márki elkötele-
zett híve volt a szemléltetõ oktatásnak, így a tanulmányi kirándulásoknak, és forrás-
elemzõ órákat tartott. A szaktárgyak tanítása mellett osztályfõnök, könyvtáros, vala-
mint a szakszertárak kezelõje. Az 1880-as években számos pedagógiai cikket is írt,
1885-ben pedig õt kérték fel, hogy a történészkongresszuson a történelemtanításról
adjon elõ.20 Itt az életkori sajátosságok figyelembevételét s a történelem megkedvelte-
tésének fontosságát hangsúlyozta, s javallotta a szemléltetõ módszerek alkalmazását. 

Aktívan részt vett az aradi közéletben is: alapító tagja az 1881-ben alakult Kölcsey
Egyesületnek. Mindezzel megtestesítette a kor tanáreszményét, a tudós tanárt, aki a
közéletben is aktív. Helytörténeti monográfiát írt Aradról.21 Egyúttal több pályamûvet
is készített, hogy enyhítse anyagi nehézségeit. (Az ifjú férj és édesapa ugyanis idõn-
ként édesapja támogatására szorult.) Az MTA Lévay-pályázatára adta be 1882-ben Dó-62
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zsa Györgyrõl szóló mûvét, a Kisfaludy Társaság pályázatára pedig Anjou Mária ki-
rálynõ életrajzát. Ezeket a szakma elutasítással fogadta. Nagyobb visszhangot Dózsá-
ról szóló írása kapott, amiben hõsét nem zendülõ parasztvezérként mutatta be, ha-
nem Danton elõdjének, a demokrácia úttörõjének.22 Ráadásul azt javasolta, hogy Dó-
zsának éppúgy szobrot kellene állítani, ahogy Kossuthnak is. A dolgozat elbírálói
(Pauler Gyula, Pesty Frigyes, Zsilinszky Mihály, Szilágyi Sándor) a jelenbõl visszate-
kintõ, felforgató mûnek értékelték munkáját.23 Pályadíjat nyert viszont Kemény János
fejedelemrõl írt életrajza,24 s Szilágyi Sándor kiadta a Mária-életrajzot is, ami így a
Történelmi Életrajzok sorozat elsõ köteteként látott napvilágot.25 Márki 1886-ban –
apja anyagi támogatásával – németországi kutatóutat tehetett. Ennek állomásai: Bécs,
Salzburg, München, Augsburg, Karlsbad, Prága, Pozsony.

Munkásságára az 1885-ös történészkongresszus során figyeltek fel a fõvárosban,
1886-ban meghívták a budapesti VII. kerületi fõgimnáziumba. (A fõváros elsõ állami
gimnáziumára jellemzõ, hogy annak egymást váltó történelemtanárai: Fináczy Ernõ,
Márki Sándor és Mika Sándor.) Ekkor csak történelmet tanított, de itt is osztályfõnök,
valamint szakszertáros.26 Több földrajz-, majd történelemtankönyvet írt. Legsikere-
sebb tankönyve 14 kiadást ért meg, s földrajzkönyvei közül néhányat románra is le-
fordítottak. Híve a múzeumlátogatásnak, a tanulmányi kirándulásnak, valamint a
diapozitív, a fotóreprodukciók és a film oktatási célú felhasználásának, továbbá a
szakszertárak létesítésének. Hasznosnak tartotta a történeti tárgyú szépirodalom és
színház ismeretét is. Egyik népszerûsítõje a térképhasználatnak – ekkor jelentek meg
Kogutowicz Manó falitérképei. Márki maga is tervezett három falitérképet, valamint
egy tíz térképbõl álló kéziatlaszt. 1891-ben a Középiskolai Tanáregyesület jubileumi
tanszerkiállításának egyik rendezõje.

Emellett a Történelmi Társulat és a Földrajzi Társulat, valamint a Középiskolai
Tanáregyesület választmányi tagja, és tagja a Pedagógiai Társulatnak. A Történelmi
Társulatban több elõadást is tartott, részt vett a vidéki kutatókirándulásokon. 1888-
ban erdélyi tanulmányutat tett: járt Gyulafehérvárott, Nagyszebenben, Fogarasban,
Brassóban és Csíkszeredában. 1889-ben pedig egy nagyobb küldöttség tagjaként
meglátogatta a Turinban élõ Kossuthot, majd innen Franciaországba és Angliába
ment. Tanári sikerei ellenére szakmai karrierje nem zökkenõmentes: 1887-ben csak
másodszorra sikerült elnyernie az egyetemi magántanári képesítést, 1890-ben siker-
telenül pályázott a budapesti tudományegyetem középkor tanszékére, majd 1891-
ben a kolozsvári egyetem magyar középkor tanszékére is, s emellett az MTA kétszer
is elutasította taggá választását. 

Az áttörést az 1892-es év hozta meg. Ekkor Thaly Kálmán javaslatára az MTA le-
velezõ taggá fogadta, s az év nyarán Kolozsvárra nevezték ki az egyetemes történe-
lem professzorának. A sikert azonban beárnyékolta, hogy meghalt édesapja, aki
mindvégig erkölcsi és anyagi támasza volt. Akadémiai székfoglalóját a Péró-lázadás-
ról tartotta.27 1894-ben ugyan még megpályázta Salamon Ferenc megüresedett tan-
székét a budapesti egyetemen, ennek sikertelensége után azonban véglegesen beren-
dezkedett Kolozsvárott. 1911-ben már nem is fogadta el a fõvárosi egyetem ajánlatát.
A millenniumi tízkötetes országtörténetben az 1848–1849-es szabadságharcról szó-
ló rész szerzõje.28 Márki kifogástalanul megfelelt a kényes feladatnak. Elkülönítette
az értékes forrásanyagot a csak fenntartással kezelhetõ irodalomtól, s jó forráskriti-
kai érzékkel rostálta meg a hatalmas tényanyagot, ítéletei is tárgyilagosak. A nagy-
szabású munka sikerén felbuzdulva Thaly 1905-ben felkérte II. Rákóczi Ferenc élet-
rajzának megírására.29 Eközben egyetemi elõadásainak középpontjában a középkor
története állt.30 Munkásságának szintézise 1910-ben jelent meg.31

Az egyetemi oktatás mellett tagja az Országos Tanárvizsgáló Bizottságnak, elõ-
adásokat tart a Magyar Pedagógiai Társaságban, és elnöke a Kolozsvári Tanári Kör-
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nek. 1902-ben az elsõ történettanítási tanfolyam vezetõjévé jelölte ki a minisztéri-
um. Elõadásai könyvként is megjelentek, ez az elsõ tudományos igényû történelmi
szakmódszertan Magyarországon.32 1914-ben történetfilozófiai összefoglalót írt,
melyben a különbözõ történetfelfogásokat tárgyalta.33 Ekkor a nemzeti célú történet-
oktatás mellett tette le a voksát. 1917-ben pedig szép életrajzzal állított emléket Hor-
váth Mihálynak.34 A világháború idején a kolozsvári egyetem rektora, de a reformá-
tus gimnázium hadba vonult tanárát is helyettesíti. Emellett tucatnyi szakmai-köz-
életi egyesület tagja s a Mátyás-szobrán dolgozó Fadrusz János tanácsadója. Családi
utazásokat tett Bajorországba, Poroszországba, s részt vett az 1899-es olaszországi,
majd az 1900-as franciaországi történelmi kongresszuson. 1906-ban megünnepelték
30 éves tanári jubileumát, 1912-ben az MTA rendes tagjává választotta, 1918-ban a
Lipót-rend lovagkeresztjével tüntették ki. 

1919. május 12-én távolították el kolozsvári egyetemi tanári állásából. Az 1919 és
1921 közti impériumváltást – fõleg román forrásokra alapozva – Metamorphosis
Transylvaniae címmel írta meg.35 Tanára, illetve vezetõje lett a kolozsvári református
tanárképzõ intézetnek – amely az egyetemet próbálta pótolni. Márki eközben romá-
nul tanult, s fordított latinból, görögbõl, franciából és románból. Az intézmény 1921
nyaráig mûködhetett, ellehetetlenülése után költözött Szegedre, ahol Teleki Pál ké-
résére részt vett az ide átköltözõ egyetem megszervezésében.36 A szegedi egyetem ta-
náraként is folytatta addigi munkáját, de legbelül ekkor is erdélyi maradt, gyakran
írt erdélyi lapokba. Idejének egyre nagyobb részét töltötte családja, egyetlen lányá-
tól született három fiúunokája körében. 1925. június 30-án, tanári munkássága 49.
tanévének végeztével hunyt el.
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