
S Z E M B E 

EGY HETVENÉVES TÖRTÉNET-
ÍRÓ. (Károlyi Árpád.) 

Magyarországon az ismertnevűek 
kategóriáihoz alig számíthatjuk a 
történetírókat. Amin nem kell cso-
dálkozni, mert ők rendes körülmé-
nyek közt nem szoktak nevezetes, 
említésreméltó dolgokat elkövetni: 
mulattatás, harácsolás, közéleti rá-
galmazás nem tartoznak foglalatos-
ságaik közé. Még csak hatalmuk 
sincsen ahhoz, hogy az élet rögös út-
jain emberi sorsokat pártfogolhat-
nának. Minek tehát nevüket megje-
gyezni, ismerni? Ez a felfogás, köz-
életünk és zsurnalisztikánk józan is-
merete alapján tökéletesen érthető 
ugyan, de mégis szomorú, ha a ri-
deg valóság talajáról a föltételezett, 
csak ezután elkészítendő széleskörű 
magyar kultúra alapjára állunk. 
Mert vajjon minő tudata lehet a má-
nak sajátmagáról és tegnapi énjéről, 
ha e tegnapi énnek szakszerű isme-
rőjével nem törődik, s talán nevét 
sem jegyzi meg magának? Amint a 
mi arcunkon ott ülnek a tegnap és 
tegnapelőtt, ifjúságunk és gyermek-
korunk vonásai, félénken, fátyolo-
zottan, de a mi vonásainkon kívül 
még apáink, anyáink, déd- és ős-
szüleink orcái is, száz és száz külön-
böző vonás, mely mind szerényen, 
csöndesen várja az időt, mikor va-
laki ráismer és legalább egy percre 
élővé teszi megértő pillantásával: ez 
a megértő pillantás, az elmult, elfe-
ledt, befödött arcvonásokat a torz 
jelen képén felismerő képesség az, 
mi az igazi történetírót a tömegtől 
elválasztja, külön veszi, értékké 
emeli, de egyúttal, a tömeg szemé-
ben, hasznavehetetlenné teszi. Kö-
zönséges kifejezésekkel élve: minél 
objektivebb a történetíró és minél 
kevésbbé romantikus és minél nyu-
godtabban, megértő mosollyal, fel-
indulás nélkül bontja szét az arc 
rajzát és jelöli meg az egyes voná-
sok különleges természetét és erede-
tét, annál inkább lesz inaktiv és hú-
zódik vissza a közélettől s ennek 
nyilvánulásaitól, elsősorban a zsur-
nalizmustól, mely korunkban az em-

bert ismertté avatja. A történetíró, 
aki így lát, az nem jósol, nem tanít, 
nem javít és nem követel többé, el-
szakadt az aktív emberektől és le-
írván látásait, semmi pozitív, kéz-
zelfogható hasznot nem hoz a ro-
hanó nemzedéknek, mely ennél-
fogva érdektelenül megy el mel-
lette. Innen, magasabb értelemben 
az ő ismeretlen volta a nagyközön-
ség előtt. 

Csak örvendetes, ha az, kiről most 
teljesedő hetvenedik évében szó-
lani akarok, Károlyi Árpád, mégis 
szélesebb körökben ismeretes. Pro-
testáns testvéreink méltán tisztelik 
benne Bocskay történetíróját, a 
vallásszabadságról rendelkező bécsi 
béke klasszikus íróját. Jelentősége 
azonban, már csak rendkívüli fele-
kezeti objektivitása miatt is, messze 
felülhaladja ezeket a szempontokat.. 
Korunkat, ezt a torzókban, félben-
maradt kísérletekben gazdag ma-
gyar világot Károlyi Árpád alakja 
azért is kell, hogy érdekelje, mert 
azon kevesek közül való, kik törek-
véseiket teljesen és harmonikusan 
végigküzdhetik és egyenes vonal-
ban, hullámzástól és törésektől men-
tesen érhetik meg az ifjúság 
virágos ígéreteinek gyümölccsé vá-
lását. Most, a hetvenedik eszten-
dőben, még az ő úri tartózkodása 
is meg fogja engedni, hogy pályá-
jára visszatekintsen egy ifjabb 
pályatárs, kinek tisztelő ragasz-
kodásáról, s egyúttal hízelegni nem 
tudásáról ő bizonyára meg van 
győződve. 

Károlyi Árpád a X I X . század 
második felének talán legelső oly 
magyarja, aki egyenesen historikus-
nak készült, s e célból következete-
sen végigtanulta mindazt, ami 
európai értelemben a história mű-
veléséhez szükséges volt. Közvetlen 
elődjei, Szilágyi Sándor, Salamon 
Ferenc, Pauler Gyula és az ezek-
nél is idősebb nagy történetírók, 
Horváth Mihály és Szalay László 
nem készültek if jú korukban a tör-
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ténet művelésére, később hajtá őket 
oda külső alkalom, belső hajlandó-
ság, karöltve élettapasztalatok gaz-
dagságával és lehiggadt politikai 
érzékkel. Ezzel ellentétben Károlyi 
Árpád végigtanulta a híres bécsi 
történeti intézetet, hol Sickel, a kö-
zépkori okleveles kritikának nagy-
mestere és társai a fiatalságot a 
történetkritikai módszernek leg-
modernebb fegyverzetébe öltöztet-
ték. Az intézet tanítási szervezeté-
ben szerencsésen egyesült az okleve-
les és szövegkritika a közigazgatás-
és gazdaságtörténettel, valamint 
nem utolsó helyen a művészettörté-
nettel, s innen magyarázható az 
első magyar eredetű tanítványnak 
mai napig friss érdeklődése a szel-
lemtörténet annyi sok ágazata 
iránt. Annyi kétségtelen, hogy ezt 
a nevelést akkoriban Magyarorszá-
gon sehol nem lehetett megkapni. 

További fejlődésére nagy hatás-
sal volt egyrészt a bécsi udvari 
levéltárban alkalmaztatása, másrészt 
Szilágyi Sándornak, az otthoni tör-
ténetkutatói üzem tiszteletreméltó 
vezetőjének atyai barátsága. Az ud-
vari levéltárban nem volt magyar 
előd nélkül; ott szolgált már koráb-
ban a török korszak kitünő műve-
lője, Gévay Antal; ott szeretett 
volna szolgálni és zavartalanul 
történeti kutatásainak élni 48 év 
előtt Horváth Mihály is, kinek fel-
vételi kérvényét azonban Metternich 
nem vette figyelembe. Károlyi fel-
vétele a 67-es kiegyezés következése 
volt, melynek értelmében hazai tör-
ténetünknek e nagy bécsi tárháza 
félreérthetetlenül a dualisztikus, 
magyar és osztrák közös birtokot 
alkotó intézmények közé került, 
úgyhogy tisztviselői közé magyaro-
kat is felvenni a nagy tudós, de ép-
pen nem magyarbarát igazgatónak, 
Arneth lovagnak is kötelességévé 
vált. A fiatal alföldi magyar magára 
hagyatva állott német és cseh kol-
légái közt, kiket a magyarsággal 
szemben a csöndes, megvető sem-
mibevételtől kezdve egész a cseheket 
jellemző vad gyűlölet- és irigységig 
egész skálája az ellenszenvnek hatá-
rozott meg. Ebben az ellenséges 
környezetben Károlyi Árpád folyton 
gyarapodó tudásával, szorgalmával, 
korrekt gondolkodásával új terü-
letet hódított a magyar szellem ré-
szére, kis szigetet nyugati kapunk 
előtt, mely a nyugati áramlatokat 

koncentrálva adja tovább hazafelé, 
s mely Károlyi hódítása óta a miénk, 
s melyről csak szellemi életünk sze-
gényedése árán mondhatnánk le. 
Évtizedek óta kísérhetjük figyelem-
mel, mily nehézségekbe kerül ha-
sonló magyar szigetet hódítanunk 
Párizsban és Rómában — még egyik 
helyen sem értük el a végleges si-
kert, — viszont napjainkban megy 
végbe a berlini tudományos mező-
kön a magyarság szerencsés tér-
foglalása, melyet bár szintén egyet-
len, szinte gondviselésszerű ember 
energiája hordoz, mégis legalább a 
kormányok, magyar és porosz, jó-
indulatát élvezi. A magyar pozíció 
azonban, melyet Károlyi alapított, 
sem a közös külügyi kormánynál, az 
udvari levéltár felügyelő hatóságá-
nál, sem a magyar kormánykörök-
ben nem volt megalapozva. Nálunk 
mindig úgy volt: aki nincs itthon, 
nincsen igaza, s akit magyar köte-
lesség tartott idegenben, aki naponta 
vigyázz! állásban volt hazájáért és 
rejtett támadásokat, alattomos tű-
szúrásokat, sőt néha taglócsapásokat 
volt kénytelen, saját feleinek oltalma 
nélkül, kiállani, azzal a boldog ott-
honiak nem szoktak törődni. Még jó, 
ha le nem hazaárulózták Köz-
életünk a liberális korszakban a ma-
gyarság külső képviselete iránt még 
annyi érzékkel sem bírt, mint ma-
napság; — a kulturális képviselet, 
a külfölddel való szellemi érintkezés 
iránt pedig teljességgel hiányzott a 
fogékonysága. Károlyi Árpád egyé-
niségére jellemző a siker, amivel ő, 
hazai kormányainktól állandóan el-
hagyatva, megalkotta magának, if-
jabb segédeinek és a magyar tör-
ténetkutatásnak a pozíciót a szinte 
ellenségesnek mondható idegenben. 
Személyi elfogultságtól ment, ob-
jektív egyéniségének köszönhette, 
hogy végül az uralkodó bizalma őt, 
a magyart és protestánst állította 
az udvari levéltár élére, s reábízta 
úgy a dinasztia iratainak, mint az 
akkor még szintén féltve őrzött 
újabbkori politikai levéltáraknak 
kezelését. Középeurópa legelső levél-
tárának igazgatóságában ettől kezd-
ve a nyugati és tengerentúli tudó-
sok magyart találtak, ki nekik az 
európai tudós biztosságával bocsá-
totta rendelkezésükre óriási szak-
tudását és rendkívüli tapasztalatait. 
Akkor volt az, mikor otthon radi-
kális „européerek" leghangosabban 
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szidalmazták keleti tunyának, el-
maradtnak a magyarságot, s termé-
szetesen nem jutott eszükbe mintát 
venni és amennyire lehet, utánozni 
ezt az igazi európai magyart. 

De az európai levéltártudós első-
sorban magyar történetíró volt, s 
mint ilyen, csakhamar vezető sze-
rephez jutott az akkor éledő modern 
magyar tudományban. A 70-es és 
80-as években Károlyi nyomában 
több fiatal magyar is járván a bécsi 
történeti intézetben, mások pedig 
Berlinben, Waitznál és Wattenbach-
nál sajátítván el az akkori módszere-
ket, hazatérve élénk tudományos ter-
melést indítottak meg, melyet az 
Akadémia és a Történeti Társaság 
központjaiból Szilágyi Sándor, a 
fiatalok kedves Sándor bácsija, 
patriarkálisan, személy szerint irá-
nyított. A német tudományban 
akkor virágzottak, egy-egy neves 
professzor körül, a különböző kútfő-
kritikai iskolák, melyek a történet-
írást a spekulációk ködös magas-
lataiból a kútfők, a forrásbeli ada-
tok talajára vezették vissza, s ehhez 
képest elsősorban a források össze-
gyüjtésével és kritikai megrostálá-
sával foglalkoztak. Ebbe a korszerű 
német mozgalomba az új magyar tu-
domány is lelkesen belekapcsolódott: 
nálunk is megindultak a hatalmas 
forráspublikációk, melyeken mint 
szilárd vázon kell hogy nyugodjék 
azóta is minden komoly történeti 
munka. A német kiadványok közt 
politikai és államtörténelmi fontos-
ságánál fogva első helyet foglalt el 
a német birodalmi gyűlések aktái-
nak összegyüjtése; ennek megfele-
lően nálunk az erdélyi országgyűlé-
sek iratait a XVI. és XVII . század-
ból maga Szilágyi Sándor adta ki 
huszonegy kötetben, míg a magyar 
országgyűlésekéit előbb Fraknói 
Vilmos, majd ennek visszalépte után 
Károlyi, aki azután évtizedeken át 
ennek a kiadásnak szentelte munka-
ereje legjavát. A Magyar Ország-
gyűlési Emlékeknek Károlyitól ed-
dig kiadott V—XI. kötetei, lap-
számra is óriások, a XVI . és XVII . 
század illető korszakainak minden 
időkre szóló szilárd alapépítményét 
teszik, Európa minden tájéka levél-
táraiból összegyüjtve, óriási adat-
gazdagsággal és mélyreható kritiká-
val. De az aktapublikáció, e magá-
ban véve elég egyszerű „műfaj", 
mely eredetileg csak iratok betűhív 

lenyomtatásából és bevezető cikk írá-
sából állott, Károlyi kezében egészen 
új, magasabb rendű formát nyert. 
Köteteinek bevezetései három-négy-
száz lapnyi kötetekké nőttek meg, 
s bennük találjuk magas színvonalú 
egyéni előadásban a tárgyalt évek 
egész köztörténetét. Az utolsó köte-
tek Bocskay korszakának mesteri 
rajzát adják, aminővel történetünk 
egyetlen más nevezetes korszaka sem 
dicsekedhetik. 

A történeti stilus és kompozíció az, 
mi Károlyi Árpádot messzire ki-
emeli kortársai és a Szilágyi-iskola 
gyüjtői közül. Ez az iskola, a kútfők 
megbecsülésének helyes alapelvéből 
kiindulva, csakhamar egyoldalú-
ságba esett, s irományok kiadásán 
kívül magasabb történeti munkához 
nem volt képes felemelkedni. Tagjai 
néha még a művelt magyar irodalmi 
nyelven sem tudtak írni, a történeti 
kompozíció pedig általában ismeret-
len fogalom volt előttük. Velük szem-
ben Károlyi Árpád az, ki az Arany-
Gyulai-féle klasszikus magyar próza 
hagyományait a történetírásban 
fenntartja és egyénileg kiképezi. 
Kompozícióját minden romantizáló 
hullámzástól vagy hatásvadászattól 
mentesen, kristálytiszta áttekinthe-
tőséggel építi fel a tárgynak termé-
szetes tagozódása szerint; szerkezete 
ilymódon hív kifejezője a tartalom-
ban megnyilvánuló logikus gondol-
kodásnak és magas kritikájú objekti-
vitásnak. De bármily áttetsző is 
kompozíciója, az folyton súlyos, ne-
héz értékeket görget magával: a vi-
szonyok világos leírásai, politikai és 
diplomáciai tárgyalások szétbogo-
zása váltakozik a szereplő személyek 
művészre valló jellemzéseivel. Bocs-
kay, Illésházy, Forgách érsek, Ru-
dolf király és osztrák tanácsosai, 
hajdúkapitányok, a kor összes sze-
replőiről élénk színekkel fest művé-
szi arcképeket, melyek mozgalmas-
ságukkal és mégis mértékletes, har-
monikus méreteikkel Macaulayre 
emlékeztetnek. Valóban, a sok hatás 
közt, mi az európai olvasottságú Ká-
rolyiban kereshető volna, a nagy 
brit történeti képíró az, kitől igen 
sokat tanult. A század két nagy tör-
ténetírója, Horváth Mihály és Szalay 
László, már irodalmi műfajjá tették 
a történetet, irodalmi nyelven írtak, 
de még nem művésziesen. Eltekintve 
Gyulai Pálnak és Péterfy Jenőnek, 
mint nem szakbeli historikusoknak 
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néhány történeti tárgyú dolgozatá-
tól, a magyar történetírás mint az 
előadás művészete Károlyi Árpád-
nál jelenik meg. Jellegzetes tulaj-
donai: tősgyökeres magyarsága, 
mely még a legelvontabb nyugati 
fogalmakat is oly magyarosan képes 
érzékeltetni, hogy észre sem vesszük, 
hogy itt idegen fogalom és kifejezés 
átültetéséről van szó; tömör, súlyos 
kifejezésmód, gyakran művészileg 
kiképzett körmondatokkal, s emellett 
a tárgyaknak feltűnő és könnyed 
egymásba folyása és logikai exponá-
lása. Egészben véve két véglet egyesül 
itt: franciás világosság és a részekre 
bontó, kálvinista beszédmodornak 
egy megnemesített formája. Hazul-
ról hozott és negyven éven át idegen-
ben csodás épséggel megőrzött ma-
gyarsága kiválóan alkalmassá teszi, 
hogy bonyolult diplomáciai tárgya-
lásokat is töviről-hegyire, kimerítő 
alapossággal magyarázzon meg; 
francia és angol írókon épült stíl-
érzéke viszont megóvja a terjengős-
ségtől; írásain ily módon az a ko-
moly, mértéket tartó harmónia ömlik 
el, mely klasszikussá teszi a neveze-
tes történeti tárgyak előadását. 

Kritikai és írói tehetsége teljes ki-
fejlődésben szemlélhető az Ország-
gyűlési Emlékek utolsó kötetének 
bevezetésében, valamint a Széchenyi 
István döblingi hagyatéka elé írt 
nagy munkájában. Buda és Pestnek 
a töröktől való viszavívásáról szóló 
hatalmas kötete a diplomáciai tár-
gyalásoknak magyar nyelven még el 
nem ért leírásait nyujtja. A magyar 
történeti stílus ezen mintáit a felsőbb 
középiskolai és egyetemi oktatásban 
is alkalmazni kellene. Úgyis elég 
sajnálatos, hogy Károlyi Árpád nagy 
művei szinte kivétel nélkül hatal-
mas idegennyelvű aktapublikációk-
kal egybekötve jelentek meg, úgy 
hogy a közönség szélesebb rétegeibe 
nem tudnak utat találni. Holott pró-
zai stílusunkra felelevenítő és neme-
sen magyarosító hatással lehetne, ha 
a tollforgatók szélesebb tömege él-
vezhetné ezt az előkelő magyar írás-
módot, mely tud az érzelmek skálá-
ján játszani anélkül, hogy túlzá-
sokba vagy diszharmóniába menne 
at. 

Károlyi művei a felsoroltakon 
kívül újkori történetünk egész cso-
mó nevezetes eseményét tisztázzák 
megbízható kritikájukkal és széles 
adatgyüjtésükkel. Így Fráter György 

történetét, Szapolyai János és Ferdi-
nánd király érintkezéseit, a Dobó-
féle összeesküvést, Illésházy István 
hűtlenségi pörét, a magyar alkot-
mánynak Ampringen nevével kap-
csolatos felfüggesztését. Külön kell 
kiemelnünk a Gyulai Pál Budapesti 
Szemléjébe írt cikkeit, melyekben az 
egyetemes történet érdekes kérdéseit 
illetőleg foglalta össze a külföldi 
újabb kutatásokat, így pl. Don Car-
losról és I. Napoleonnal összefüggő 
problémákról, követendő példát 
nyujtva arra,miként kell nagyközön-
ségünket élvezetesen tájékoztatni. 
Úttörő munkát végzett Nádasdy 
Tamás és felesége XVI . századi gyö-
nyörű magyar levelei kiadásával is. 

Sok tudományos kezdemény, mi a 
harminc-negyven év előtti Károlyi-
tól származik, ma nekünk természe-
tesnek tűnik fel, holott ha végig-
nézünk azok során, kik ma az újkori 
történet terén eredményesen munkál-
kodnak, a kezdőktől egész a török 
korszak nagystílű ismerőjéig, Takáts 
Sándorig, nagyokon és kicsinyeken 
egyaránt felismerhetjük a hatást, 
melyet Károlyi Árpád tudása, metho-
dikai példája és minden törekvést 
felkaroló emberszeretete gyakorolt. 
Levéltári pályáján nem lehetett ne-
velővé, oly értelemben, mint az egye-
temi tanárok, mégis mindnyájunkat 
magához csatolt, akik csak közelébe 
jutottunk. Annál örvendetesebb s köz-
oktatási kormányunknak valódi kul-
túrérzékét dicséri, hogy megnyerve 
őt az újonnan felállított bécsi ma-
gyar történeti intézet vezetői állása 
számára, a közeli években meg fog 
sokszorozódni az ő hatása tudomá-
nyos életünkben. Ehhez a magyar és 
európai munkához kívánunk neki 
továbbra is egészséget és munka-
kedvet, valamint ahhoz a nagy tu-
dományos kezdeményhez is, amely-
lyel legérdekesebb és legkevésbbé 
ismert korunk, a 48-as évek törté-
netét fogja biztos alapokra fektetni 
és ezzel irodalmunkat egy újabb 
klasszikus munkával megajándé-
kozni. Szekfű Gyula. 

Petőfi ünneplése Bulgáriában. (Fe-
hér Gézának, a szófiai m. kir. követ-
séghez beosztott tanárnak a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez beterjesztett jelentéséből.) A 
folyó év február és március havá-
ban Arnaudoff szófiai egyetemi ta-
nárt, a bolgár irodalom jelenlegi 




