
ANGYAL DÁVID, A TÖRTÉNETÍRÓ.

Érdemekben gazdag munkás élet magaslatán üli meg Angyal Dávid 
jelen év november 30-adikán születésnapja 80-adik évfordulóját. A za
vartalan megelégedés jóleső érzetével, végzett munkája nagy értékének 
jogos tudatával tekinthet vissza a megfutott pályára, a melyen mérföld
kövek gyanánt sűrű egymásutánban sorakoznak föl szép alkotásai. . .

Ennek a hosszú életnek tartalmából, a melyet félszázados közép
iskolai és egyetemi tanári tevékenység, évtizedeken át folytatott iro
dalomtörténeti kutatások, kiváló ediciók gondozása, szakfolyóiratok 
alapítása és szerkesztése gazdagítanak, legyen szabad az Intézetünk 
és Évkönyvünk szempontjából legelőkelőbb részt, Angyal történetírói 
és történetkutatói munkásságát röviden méltányolnunk.

Mint Gyulai Pál lelkes tanítványa, korán a magyar irodalomtörté
net művelésére adta magát Angyal; de — mint könyvismertetései és 
bírálatai főként a Budapesti Szemlében bizonyítják — nem kisebb 
érdeklődéssel merült el ugyanakkor a hazai történet tanulmányozá
sába is. Mindamellett meglepte a szakköröket Thököly Imre két kötetes 
életrajza,1 mellyel az alig 32 éves szerző historikusaink gárdájában 
mindjárt előkelő helyre emelkedett, mert ez a nagy mű Kliónak szigorú 
kritikai iskolázottságú, nagy készültséggel és széles szemhatárral bíró 
adeptusának mutatta be őt. A műben Thököly személye körül cso
portosul a XVII. század utolsó harmadának egész magyar története; 
Buda visszavívása dacára is egy szomorú és gyászos korszaké. 
Rettentő vergődése a keletrészi magyarságnak az abszolút és idegen 
„királyi“ hatalom fojtogató ölelése ellen; személyes gyűlölködések, 
erdélyi, magyarországi, török, lengyel és francia intrikák útvesztő 
hálózatában. Ez a boszorkány-forgatag veti föl a 20 éves Thökölyt 
a fölkelők élére, hogy két évtizeden át harcoljon fegyverrel, fortéllyal

1 Késmárki Thököly Imre 1657—1705. — Budapest, 1888—89, két kötet (Magyar
Történeti Életrajzok).
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és békealkuval nemzeti és alkotmányos jogokért s a lelkiismereti 
szabadságáért, míg végre is idegen — francia és török — érdekek áldo
zataként elbukik. A nagy munka fő érdemei: a korszak teljes meg
világítása a kibányászott adatok ezreinek fényénél; aztán a miniatür- 
fínomságú arcképek a szereplőkről s nem utolsó értéke az az össze
foglaló jellemzés sem, melyet a szerencsétlen kuruckirályról, egy 
viharverte hajó sokszor gyönge, sokat hibázó, de jót akaró és jobb 
sorsra érdemes kormányosáról nyújt.

E sötét kor átbúvárlása után érthető, ha az előző időket, a nemzeti 
eszme diadalmas megnyilatkozásai korát is, mint sokat ígérő ellentétét 
a bekövetkezett hanyatlásnak, saját kutatásai alapján kívánta meg
ismerni Angyal. Hosszas előtanulmányok után így jelent meg tollából 
„Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig“ ,2 3 kétség
kívül a legalaposabban kidolgozott része a Szilágyi Sándor szerkesz
tette ú. n. milleniumi tízkötetes vállalatnak; Angyalnak pedig valósá
gos „Standardwork“ -ja. Higgadt, tárgyilagos, nyugodtan folyó s világos 
előadásban vonultatja föl előttünk ez örökké emlékezetes idők nagy 
magyar államférfiad Illésházytól kezdve Thurzó Györgyön, Bethlen 
Gáboron, Pázmány Péteren, Eszterházy Miklóson át a két Rákóczi 
Györgyig; fölkeresi terveik, cselekedeteik, politikájuk rugóit; beilleszti 
ezeket az európai történésbe s találó arcképeket rajzol róluk. A nagy 
műről, melynek nagy része Bethlen Gábor korával foglalkozik, igen 
jól mondja Szekfű, hogy „Angyal megrostálta és kitűnő eredménnyel 
végezte el azt a pragmatikus munkát, a mely ebben az időpontban 
a történeti módszerrel elérhető volt“ . A szellemtörténeti módszer hazai 
főképviselőjének e szép és elismerő ítéletéhez talán azt tehetnők még 
hozzá, hogy az ú. n. „pozitivista“ módszer, amellyel ennek egyik elő
kelő híve Angyal „abban az időpontban“ (t. i. a XIX. század végén) 
dolgozott, ma is és a jövőben is meg fogja helyét állni s eredményei 
tovább is bázisai maradnak úgy a szellemtörténeti iránynak, mint min
den rákövetkező másnemű komoly történetszemléletnek.

E nagy történeti munkájához végzett kutatásokon alapul Angyal 
egy kisebb műve: „Bethlen Gábor életrajza“ ,3 mely tömör összefoglalás
ban, kitűnően élvezhető előadásban jeleníti meg a nagy fejedelem 
egyéniségét s fölmutatja helyét az európai nagy politikában. Ez az 
utóbbi tekintet késztette — igen helyesen — Angyalt, megismertetni 
e kimagasló alakot a francia történetirodalom művelőivel is, a kiket 
Bethlen személye épen francia összeköttetései miatt különösen érdé*

2 Budapest, 1898., a Milleniumi Történet VI. kötete.
3 Bpest, 1899 („Magyar Könyvtár“ ).
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kelhetett. így látott napvilágot Angyal francia nyelvű magvas tanul
mánya „Gabriel Bethlen“ egyszerű cím alatt,4 mely főként a 30 éves 
háborúról 1928-ig megjelent összes külföldi publikációk fölhasználásá
val mutatja be az erdélyi fejedelemnek az osztrák, német, cseh, francia, 
svéd és angol kormányokkal szemben folytatott politikáját.

Bethlen egyéniségének hatása alól Angyal nem is tudott s nem is 
akart szabadulni; mindig szívesen kutatott e célból az európai levél
tárakban s így a többi közt a simancasiban is — jó szerencsével. 
Itt nyert újabb adatok késztették őt egy „Adalékok Bethlen Gábor 
történetéhez“ című5 terjedelmes és fölötte értékes kritikai tanulmány 
megírására. Figyelemre méltó benne az a fejtegetés, hogy rövid időn 
belül mennyire megváltozott a királypárti nagy magyar államférfiak — 
mint Illésházy, Pázmány stb. — nézete Erdély 1606 utáni különállásá
ról. Míg előbb erősen kárhoztatták leválását az anyaország testéről, 
utóbb a magyarság mentsvárának tekintették az erdélyi fejedelem
séget. Az „Adalékok“ egy további fejezete Bethlen vallási türelmével 
kapcsolatban arra mutat rá, hogy Troeltsch tételei a XYI—XVII. 
századi „soi-disant“ vallásszabadságról nem általános érvényűek; 
e századok minden fejedelmére, minden országára nem alkalmazhatók. 
Számtalan példát hoz itt föl Angyal írókra, államférfiakra és uralko
dókra, a kik a lelkiismeret igazi szabadságát már jóval a rationalizmus 
és fölvilágosodás kora előtt hangoztatták és érvényesítették s a kik 
közt nem utolsó helyen áll Bethlen Gábor. Megszívlelendők Angyal 
megjegyzései Bethlen mercantilizmusáról és monopolisticus gazdasági 
politikájáról; aztán fejtegetései, a melyekkel megcáfolja a bécsi udvar 
által Bethlen ellen világgá kürtőit ama vádakat, hogy az erdélyi 
fejedelem eladta magát a töröknek, hogy ellensége a keresztyén világ
nak s nem átallotta jogtalan támadásai idején, a hátát födözendő, 
magyar városok és várak átadását megígérni a töröknek. Angyal 
a simancasi oklevelekből is kimutatja, hogy éppen a bécsi udvar volt 
ez átadásokra nagyon is hajlandó, amint tervszerűleg igyekezett a 
hajdú telepeket is, — hogy ezeket az Erdélyhez húzó alkalmatlan 
elemeket letörje, — török uralom alá bocsátani.

Ennek az utóbbi gyalázatos tervnek a történetével, a mely ellen 
akkor egész Magyarország párt- és valláskülömbség nélkül állástfoglalt. 
Angyal már előbb egy talpraesett értekezésben — „Az 1615-ödiki bécsi 
iörökbéke titkos pontjai“ címűben6 — behatóan foglalkozott. Kimutatta,

4 A „Revue Historique“  1928-adiki évfolyamában.
* A „Századok“ 1930. évf. és különnyomat.
* Megjelent a „Klebelsberg-Emlékkönyv“-ben.
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hogy e békeszerződés ártatlannak látszó két határozmánya a porta 
és a török udvar titkos megegyezésével tulajdonkép a Bécs előtt gyű
löletes, a töröknek pedig 1608 után már kellemetlen hajdúság védő- 
palánkjai lerombolását és azt célozta, hogy a királyi végvárakból 
a török részére veszélyesb magyar helyőrségeket német csapatok 
váltsák fel, melyek a török szemében kívánatosabbak, mert békésebbek 
voltak, de a magyarságot nem kímélték.

Az a döntő szerep, mely Erdélynek Magyarország XVII. századi 
életében kijutott, jó okkal ösztönözte Angyalt e fejedelemség speciális 
történetének egyes fejezeteire élénkebb világot vetni. E nemű egyik 
munkája a „Báthori Gábor uralkodása“ című értekezés,7 melyben 
a nagy múltú zseniális nemzetségnek erkölcsben léha, de tehetséges 
kései utódját veszi boncoló kés alá. Jóval fontosabb ennél az „Erdély 
politikai érintkezései AngliávaV‘ címen megírott úttörő tanulmány,8 
melyből különösen azokkal az államférfiakkal és diplomatákkal ismer
kedünk meg, a kik másfélszázadon át az erdélyi fejedelmek terveinek 
a portán és az európai udvaroknál szószólói vagy mérséklői voltak. 
Fölötte tanulságos itt Bethlen Gábor összeköttetése a konstantinápolyi 
angol követtel, a hírneves utazó és tudós Roe Tamással, a ki — kor
mánya és királya, I. Jakab, kedvezőtlen véleménye ellenére — Bethlen 
értékét már korán fölismerte s később együttműködött vele. Meg
állapítja Angyal, hogy Roe a legjelentékenyebb Bethlen ama külföldi 
kortársai között, a kik a fejedelem egyéniségével és pályájával foglal
koztak s méltán nevezi Roe követjelentéseit a magyar történet nagy
fontosságú forrásának.

Természetes, hogy ebben a tanulmányban II. Rákóczi Ferencről 
is sok szó esik, a mi fölkeltette az iránta való mélyebb érdeklődést 
Angyalban. Ennek egyik gyümölcse az „Adalékok II. Rákóczi Ferenc 
törökországi bujdosása történetéhez“ című tartalmas dolgozat9 azon 
értékes diplomáciai anyag fölhasználásával, amelyre Angyal a párisi 
Nemzeti Levéltárban bukkant rá. Igen figyelemreméltók itt mindjárt 
azok az intrikák és kombinációk, a melyek hatása alatt Rákóczi 
Franciaországból Törökországba tette át lakhelyét; aztán azok az első 
politikai csalódások, melyek a fejedelmet, alig hogy lábát török földre 
tette, lesújtották s melyeket később még érzékenyebb csalatkozások 
sűrű sora követett. Igaza van Angyalnak, hogy ez élmények nem

7 Megjelent a „Századok“ 1896. évf.-ban.
8 „Századok“ , 1900. — „Olcsó könyvtár“ . 1902. (Németül 1905, „österr.-ung. 

Revue“ .)
s „Századok", 1905. és „Tört. Tár“ és különnyomat.
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csupán életrajzi és lélektani szempontból ítélendők meg, mert igen 
nevezetes európai események kapcsolódnak hozzájuk, a melyek több
jénél Rákóczi szava döntő súllyal bírt, noha végeredményben az európai 
politika könyörtelen vezetőinek lön is áldozata a nagy száműzött.

Rákóczi eszményi alakjához kegyelettel tért vissza Angyal abban 
a tanulmányban is, a melyet a fejedelem halálának kétszáz éves for
dulója alkalmából 1935-ben a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülésén olvasott föl.10 A fejedelem lebilincselő egyéniségének, fölvilá
gosodott nemes gondolkozásmódjának, a jobbágyság iránti szeretetének, 
ezek megható ragaszkodásának ecsetelésével, Rákóczi tervei, sikerei, 
bukása történetével tömör és oly előadásban ismerkedik meg az olvasó, 
amely a tárgyilagosságot a caritásszal, a kegyeletet az igazsággal össz
hangba tudta hozni. Rákóczi fölkelésének jelentőségét a magyar nemzet 
élettörténetében jól ítéli meg Angyal, mikor ama motívumok boncolása 
után, melyek a soká habozó fejedelmet végre is arra az elhatározásra 
bírták, hogy élére fog állani a nemzeti fölkelésnek, a következőket 
mondja: „Ha ez az elhatározás nem vesz erőt Rákóczi lelkén: az igen 
nagy hatalomra emelkedett absolutizmus nyomása alatt a magyar 
alkotmány s vele együtt valószínűleg a magyar nemzetiség is elmerül.“

Az a kutató és előadói munka, a melynek fáklyájával Angyal a 
XVII. század viharos magyar életébe bevilágított, méltó kiegészítésre 
talál a reformkorszak történetkritikai vizsgálatában. Itt mindenek előtt 
Széchenyi alakja vonzza magához Angyalt. Több tanulmánnyal járul 
a nagy géniusz közelebbi megismeréséhez. . .  A „Gróf Széchenyi István 
ifjúkori naplóiról“  szóló11 behatóan elemzi mind azt a lelki, szellemi, 
társadalmi stb. motívumot, a melyek összehatásából a jövő Széchenyije 
kialakult. . .  Vizsgálatában lélektani alapon áll Angyal s nem osztozik 
Schaffernek, a kitűnő szakembernek abban a nézetében, hogy Szé
chenyi lelke titkainak megértéséhez nem elég a lélektan, azokat csak 
a psychiatria segélyével oldhatni föl teljesen. Ez arra indítja Angyalt, 
hogy átnyúljon a Széchenyi ifjúságát követő időkre is. Tételről tételre 
boncolja Schaffer megállapításait a „kormeghatározásról“. Sokakat 
meggyőz talán Angyal argumentációja; de sokan vannak és lesznek, 
a kik a psychiater véleményét fogadják el, mely szerint Széchenyi 
1856 óta annyira meggyógyult, hogy elhagyhatta volna Döblinget, ha 
akarta volna és csak a politikai viszonyok miatt, óvatosságból maradt 
ott; míg Angyal szerint Széchenyi nem bírta elhagyni menhelyét, mert

10 „II. Rákóczi Ferenc“ , Budapesti Szemle, 1935. évf.
11 „Századok“ , 1925. és „Szakaszok Magyarország újabb történetéből“ , 1928.
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még mindig lélekben megtört beteg ember volt s képzelt bűnei vezek- 
léséül maradt döblingi remeteségében.

Nagy okulással olvashatja mindenki Angyalnak „Gróf Széchenyi 
István és Kossuth Lajos vitája“ című12 tanulmányában annak a hatal
mas elvi és eszmei harcnak, melyet a két szellemóriás egymással meg
vívott, világos áttekintését. Látjuk, hogy az a sértő bizalmatlanságr 
mely Széchenyi részéről Kossuth iránt már 1836-ban megnyilatkozott, 
mint mérgesedik el apránként. Meg-megdöbbenünk azoknak a hatal
mas parírozásoknak a láttára, melyekkel Kossuth Széchenyi kímélet
lenül találó vágásait kivédi s meg-megújuló fájdalmas érzéssel figyel
jük, mint vezet el e szellemi héroszok fönséges párviadala 48-ban 
Széchenyi lelke elborulásáig ! . . .  Ezzel a szomorú képpel foglalkozik 
Angyalnak sok jó megjegyzéssel teli tömör cikke „Gróf Széchenyi 
István döblingi évei“ -ről,13 mely a többi közt finoman jellemzi Szé
chenyinek naplóírói különös modorát s helyesen emeli ki, hogy az 
1848-adiki, utolsó, napló a politikai történetre aránylag keveset nyújt, 
de annál többet Széchenyi belső küzdelmei megismeréséhez. Lényege 
azonban a cikknek az a tétel Schafferrel szemben, hogy Széchenyi 
1856 után is mindvégig lelki beteg. Van Angyal argumentumai közt egy, 
mely első pillanatra meghökkenti az olvasót. „Bármi zseniálisak voltak 
is Széchenyi döblingi iratai, vájjon mondhatjuk-e — kérdi Angyal 
(különösen a nagy szatíra megdöbbentő szélsőségeire célozva) —, hogy 
döblingi működése méltó volt a régi Széchenyihez?“ A kérdést valóban 
föl lehet tenni; de azt hisszük, hogy a régi Széchenyi és a döblingi 
Széchenyi közti irtózatos élmények: összeomlása mind annak, a miért 
Széchenyi egy életen át küzdött, aztán Haynau vérengzései s a Bach- 
korszak magyarellenes politikája megadja rá az igenlő választ.

„Venio nunc ad fortissimum“ Angyal Széchenyi-tanulmányai kö
zött. A „Gróf Széchenyi István történeti eszméi“ című ez,14 a melyet 
méltán fogadott szokatlan tetszés. Nagy apparátussal bizonyítja 
Angyal, hogy nem volt azoknak igazuk, a kik Széchenyi fölfogását 
a történelemről már életében a gyöngéi közé sorozták s még kevésbbé 
azoknak, a kik szerint a magyar intézmények szelleme ismeretlen tar
tomány volt Széchenyi előtt. E bizonyítások folyamán vizsgálja Angyal, 
mily sokoldalú olvasmány hatása alatt fejlődtek Széchenyi eszméi 
általában véve a történetről s kimutatja, hogy az emberi haladás, 
a tökéletesedés és humanitás értékelése, aztán a népek életének az

12 A Károlyi-emlékkönyvben.
15 „Századok“, 1922. és „Szakaszok . . .  stb.“, 1928.
14 Budapesti Szemle, 1907. és „Tanulmányok“ , 1923.
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emberi életkorral való párhuzamosítása — Széchenyi kedvenc elmé
lete — miként szűrődtek be az „olvasmány-ihlet“ fonalán Széchenyi 
leikébe a múlt idők kevésre becsülésével és a jövő nyomatékos han
goztatásával. Ez a jövő aztán az, a mire Széchenyi a nemzet előtt 
rámutatott, miután apránként fölébredt volt benne a magyar történeti 
érzék, megismerkedett magyar historikusok munkáiból a magyar tör
ténettel s végleg eltemette lelkében azt a milieut, melynek hatása alatt 
egykoron hidegen hagyták őt a rodostói emlékek, sőt naplójában itt- 
ott osztráknak nevezte magát. Bőven elemzi aztán Angyal az ekként 
átváltozott Széchenyi gondolatait a magyar történet egyes szakairól 
s markáns körvonalait nyújtja Széchenyi magyar történetfilozófiájának. 
Ez a történetfilozófia csúcsosodik ki a híres mondásban, hogy „Magyar- 
ország nem volt, hanem lesz“ , amely szállóigévé vált mondásnak ki
alakulását Angyal érdekesen vázolja. Mindvégig leköti figyelmünket 
a tanulmány befejező része is, amely Széchenyi történeti eszméit az 
újabb európai tudományos elméletek szempontjából értékeli.

Ismeretes, hogy az osztrák kormány Széchenyi döblingi iratainak 
elkobzásával egyidejűleg lefoglalta az ő két bécsi hívének, Fáik Miksá
nak és Kecskeméthy Aurélnak is a levelezését. Ezt a levelezést Angyal 
eleddig páratlan kritikai jegyzetezéssel tette közzé s megírta hozzá 
mintaszerű bevezetéskép mesterművét „A  magyar hírlapirodalom 
1849—1860“ cím alatt.15 A kritikus, a kutató, az elbeszélő és az irodalmi 
arcképfestő összes jó  tulajdonságai egyesülnek ebben a hatalmas 
munkában. A legapróbb részletekig föltárja a szerző azt a szívós, sok
színű, majd hallgatag, majd fortélyos, majd nyílt sisaku küzdelmet, 
melyet a lebilincselt magyar sajtó munkásai — köztük legjobbjaink — 
a nemzeti jogokért erős megpróbáltatások közepette lankadatlanul 
folytattak s a mellyel reményt és erőt csöpögtettek a csüggedő magyar 
intelligencia leikébe. A sajtó e munkásairól Angyal egyenként jellemző 
arcképet ád; józan és jóakaró kritikával menti azokat, a kik meg
alkudni látszottak az osztrák kormány célzataival, mert ezzel a meg
hajlással lapjuk életét biztosították s így társadalmi és irodalmi téren 
használhattak a nemzet ügyének. Közülök némelyiket csöndes humor
ral mutatja be Angyal. így pl. Török Jánost, a ki azon ígéret fejében 
kapta meg a „Pesti Napló“ szerkesztését, hogy lapját a Bach-kormány 
elveihez illeszkedve fogja szerkeszteni: Török azonban ezt az ígéretét 
úgy magyarázta, hogy azokhoz az elvekhez alkalmazkodott, a melyeket 
Bachéknak az ő felfogása szerint kellene követniök. Persze hogy 16

16 „Fáik Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése“ a M. Tört. Tár
sulat „Fontes“ kiadványai sorozatában.
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elcsapták Törököt a Pesti Napló szerkesztésétől. Bőven adja Angyal 
az e korbeli kosszabb-rövidebb életű hírlapok biográfiáját; legérde
kesebb a leghatásosabbé, a Pesti Naplóé, mely Császár Ferenc, Bánfay, 
Török János, Pompéry, Királyi Pál és Kemény Zsigmond váltakozó 
szerkesztésében lassanként megizmosodott; maga köré gyűjtötte a 
magyar publicisztika és szépirodalom legjelesebbjeit s tekintélye az 
ötvenes évek második felében annyira megnőtt, hogy a művelt magyar 
közönség tőle várta a jelszót, a mely után igazodnia kell; mert min
denki tudta, hogy Deák Ferenc véleménye is ki van fejezve abban, 
a mit a Pesti Napló mond vagy — elhallgat. . .

Ezeknek az ötvenes éveknek magyar emigránsai is élénken érde
kelték Angyalt. Az emigráció egyik csöndesen s nem politikai téren 
dolgozó kitűnőségéről ragyogó képet festett meg művészi ecsettel, 
mikor „Szalay László emlékezete“  címen16 ezen jelesünk születésének 
centenáriuma alkalmából 1913 decemberében a M. Tud. Akadémiában 
fölolvasást tartott. A fölolvasás persze csak rövid kivonata annak a 
beható tanulmánynak, mely a reformkorszak teljes ismeretén alapuló 
tárgyilagossággal ugyan, de mégis meleg rokonszenvvel övezi körül 
Szalay alakját. Nincs tér itt kiterjeszkedni arra, mint rajzolja Angyal 
a jogtudós, a publicista, a „centralisták“ vezére, az országgyűlési követ 
s a diplomata munkásságát. De ki kell emelni, hogy alig írtak még 
magyar historikusról oly találó, a történetíró és történetkutató egész 
lényét minden oldalról megvilágító és megértető jellemzést, mint aminőt 
Angyal Szalayról ád. Fejtegetésében megragadó az, miként tökélete
sítette ki az élet nehéz iskolája Szalay történetírásában az egyszerű 
józanságot, a mértékletességnek, a kegyeletnek és a méltányosságnak 
lélektani sajátságait. Tiszteletreméltó egyéniségéről pedig alig lehetne 
megfelelőbbet mondani, mint azt, a mivel tőle Angyal elbúcsúzik, mikor 
megállapítja, hogy „a magyar történet legjobb korszakának a leg
jobbjai szerették, becsülték őt és örömmel hirdették érdemeit.“

Ide kell bekapcsolnom, hogy történetirodalmunk egy másik ki
magasló alakjáról is bírunk egy rövid ugyan, de szabatos tolira jzot 
Angyal kezéből. Salamon Ferenc történetírói munkásságának jellemző 
vonásait mutatja be Angyalnak egy kis tanulmánya:16 17 ellenszenvét a 
nemzeti Chauvinismus dicsekvő, öndicsérő kórsága ellen; előszeretét 
inkább az intézmények mint az egyéniségek történetének kutatása 
iránt; sajátos szellemes módszerét, a mellyel előbb kevés adatból föl-

16 Akadémiai emlékbeszéd, 1913. december 1.
17 „Jeles írók iskolai tára“ című gyűjteményben jelent meg e kötete. „Szemel

vények Salamon Ferenc munkáiból“ , 1904.
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állít egy liypothesist, aztán tovább kutat adatok után, tovább fűzi 
magában kombinációit s így fogadja el vagy módosítja vagy éppen
séggel elveti azt az előbb föltett véletet. Nagy nyomatékkai és helyesen 
utal végül Angyal arra a formaérzékre, mely Salamonnál a szerkezet 
tisztaságában nyilatkozik meg és előadásának nagy élénkségére, vilá
gosságára, szemléltetőségére.

Nemzeti életünk legújabb, csaknem a jelenbe benyúló kor
szakának a történetébe is be-bevilágított Angyal több, eszmékben 
gazdag essai-vel. Ezek elseje az, mely Deák Ferenc születésnapja 
100-adik évfordulójának alkalmából 1904-ben jelent meg „Deák Ferenc 
emlékezete és a katonai kérdés“  címen.18 Címe után ítélve polémikus 
politikai tanulmánynak kellene tartanunk; erre mutat bevezető része 
is, a hol szembe száll azokkal, a kik Deák Ferenc „bölcseségét“ fo
gyatékosnak mondották, mert műve éppen születésnapja centenná- 
riumának idejében ingadozik; aztán Kossuth Ferenccel, a kinek véle
ménye szerint bármi nagy tulajdonságai voltak Deáknak, „államférfiúi 
tekintete az ország határain túl nem hatolt.“  De cím és bevezetés 
dacára megelégedéssel olvassuk az essait, mert a napi politikához 
tulajdonkép semmi köze; írója csak a történeti igazságot keresi s Deák 
közéleti pályájának vezérgondolatait elemezve, e vezérgondolatok 
harmóniája megtestesülésének mutatja be az ezeréves Magyarország 
történetének egyik sorsdöntő eseményét, a 67-ediki kiegyezést. Kossuth 
Ferenc állításával szemben pedig bebizonyítja, hogy alig volt valaha 
magyar államférfiúnak tartósabb hatása az európai fejleményekre, mint 
Deáknak éppen a 67-ediki kiegyezés nagy műve által.

E történeti mestermű szilárd őrének, tántoríthatatlan védőjének 
imponáló alakja előtt hajói meg Angyal a „Gróf Tisza István emlé
kezete“ címet viselő19 finom dolgozatban. Föltárja benne azokat a lelki 
kincseket, melyeket Tisza apai és anyai őseitől örökölt; megismertet 
bennünket Tisza tudása és kultúrális érdeklődései gazdagságával; elő
adja azt a meggyőződéses küzdelmet, mellyel hőse a Deák és Andrássy 
országépítő ópuszát a támadások ellen megvédte; méltósággal cáfolja 
meg és veri vissza a rágalmakat, hogy Tiszának a világháború megindí
tásában része lett volna és keményen ostorozza a Tisza ellen fölszitott 
példátlanul aljas gyűlölet Calibánjait, míg előadásában odaér, a hol „a 
cser bevárta a csapást, bevárta azzal a legfölsőbb akaratba vetett 
hittel, mely egy sorba állítja őt a világtörténet olyan alakjaival, mint 
Coligny, Cromwell vagy Jan de Witt volt. — írásos dombormű az, me-

18 Budapesti Szemle, 1904. és „Tanulmányok“ , 1923.
19 Budapesti Szemle, 1920. évf. és „Szakaszok“ stb. 1928.
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lyet Angyal értelme és pennája megfaragott az igazi férfiról, a kiben 
a „magyar úri önérzet, erős politikai érzék, az államélet fegyelmének 
germán fölfogása“ a hazája, nemzete és magyar népe iránt, nem hív- 
ságosan kiáltó, de annál égőbb szeretettel és mély vallásosság erkölcsi 
parancsaival egyesült. . . .

Az említett „Calibánok“ egyik posthumus francia társa, vicomte 
Quichen ellen, a ki párisi lapokban magyarfaló cikkek sorozatát 
bocsátotta közre, kitűnő, részben publicisztikai dolgozatot írt Angyal 
„Un coin d’Histoire oublié“  címen20 1927 folyamán. Quichen szerint 
Magyarország csak azért fordult Németország felé a XIX. század utolsó 
tizedeiben, hogy e hatalmas birodalomra támaszkodva szabadon zsar
nokoskodhasson szláv és oláh lakosain; Tisza Istvánt szintén ez a 
momentum vezette s ezért lőnek a magyarok II. Yilmos lakájai a 
világháborúban. Azt mondanom sem kell. hogy Angyal jól kioktatta a 
„vicegrófot“ ; ki kell emelni azonban azt, hogy Angyal történetkutató 
vénájával kinyomozta és fölmutatta Quichen „teóriái“ főforrását, azt 
az 1918 után egyszerre magyarfaló föderalistává átvedlett rostocki 
tanárt, Schlüssert, a ki még 1918-ban azt hirdette, hogy az egész oszt
rák-magyar monarchiában az egyetlen férfias faj a magyar és hogy a 
dualizmus Korvin Mátyás óta történeti szükség!

Ennek a dualisztikus monarchiának végzetes napjairól tárgyal 
Angyal „A boszniai válság története“  című, 1932-ben írott nagy érteke
zésében.21 Az addig megjelent német, osztrák és angol hatalmas kútfő
publikációk alapján ismerkedünk meg belőle mintegy előjáték gya
nánt a sandsáki vasút tervével, a mely mögött a nyugateurópai hatal
mak az expansióra törekvő Németbirodalom mozgató kezeit látták. 
Aztán Bosznia annexiójának processusával; Aehrenthal magabízó 
politikájával, a monarchia nagy jövőjébe vetett hitével s végül a híres 
buchlaui találkozással, a melyről találóan jegyzi meg Angyal, hogy 
a két államférfi, Aehrenthal és Iswolski, szeretett volna egymás eszén 
túljárni és mindegyik csak önmagát ámította . . .

Angyalnak a legújabb történet köréből való dolgozatai sorát egy 
arcképszerű tanulmány zárja le „Rudolf trónörökösről“ ;22 kettő pedig 
Ferenc Józsefről. Az elsőben finoman ecseteli a trónörökös fejlődését, 
hibáit, erényeit, s a wittelsbachi terheltség erősbödő tüneteit, a melyek 
végül Mayerlinghez vezettek; de — magyarázatul — az életnek azt a

20 Megjelent a „La Revue Mondiale“ , 1927-ediki évf.-ban.
21 A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyvében (különnyomat is) és németül 

a berlini „Ungarische Jahrbücher“ 1933. évfolyamában.
22 Budapesti Szemle, 1929.
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könnyelmű fölfogását, azt a ledérséget is, mely akkoriban a fölső tíz
ezernél észlelhető volt. Elemzi aztán a kiáltó ellentétet, mely Don Car
los és Rudolf esetét elválasztja egymástól és éles kritikával veti el 
azt a fölmerült véleményt, mely a magyar véderő-vitával összeszövődő 
terveket szimatolt a mayerlingi tragédia mögött.

........Mint tudjuk, Angyal Ferenc József életrajzával foglalkozik.
E nagyszabásúnak ígérkező munka egyik fejezete a „Ferenc József 
ifjúsága“ című tanulmány23 24 * hatalmas irodalmi és levéltári anyag 
átvizsgálásának eredménye. A valóságnak megfelelő vonzó képet 
kapunk itt a gyermek és ifjú főherceg neveltetéséről, értelmi fejlő
déséről, előszeretetéről egyes tantárgyak iránt s ösztönös rendszere- 
tetéről, mely már a két-három éves fiúcska játékainál is megnyilat
kozik. De leköti figyelmünket az is, a mit az anyáról, Zsófia főherceg- 
asszonyról, a szabadelvű bajor királyi apa s egy protestáns hercegnő 
leányáról tudunk meg, a ki a müncheni udvarból bizonyos fokú libe
rális életfölfogást s felekezetfölötti mély vallásosságot vitt magával a 
bécsibe. Ezt a két lelki értéket persze a bécsi hatások s a forradalmi 
idők viharai gyökeresen megváltoztatták ugyan, de legalább az egyik, 
a felekezetek fölötti vallásosság az anyai nagyapáról mintha átörök
lődött volna az unokába.

Az ifjúság derűs világából forradalmi viharok sötétjén át vezet 
Angyal „Ferenc József trónralépésének történetéhez.“2* A korán érett 
ifjúban korán ki is fejlett bizonyos méltóságérzet, a tekintély föltétien 
tisztelete s megtestesült benne az az ideál, a melyet magának az anya 
a valódi fejedelemről alkotott s mely oly messze esett férje s még 
inkább sógora, a szegény jó császár, Ferdinánd alakjától. A tekintély
tisztelő ifjúban a forradalmi mozgalmak meggyűlöltettek minden libe
ralizmust; örömest távozott Ferenc József a nekie semmikép sem 
tetsző polgári, politikai zavarok elől a harctérre, a hol kijegecesedett 
benne az a meggyőződés, hogy a sokrétű, soknyelvű nagy monarchia 
szétbomlását csak a hadsereg fegyelme akadályozhatja meg. E meg
győződés hatása alatt lépett trónra a fiatal főherceg nagybátyja 
lemondása után, a mely lemondást a beteg férjéért rettegő, tisztaéletű 
császárné már régen óhajtott és tervezett. Nem csuda — mondja 
Angyal — ha az ifjú uralkodó leikéből ki volt a gondolat rekesztve, 
hogy a trónváltozás talán kitűnő alkalom lehetne a magyar jogrend 
helyreállítására. . .

23 „Századok“ , 1934. és németül „Historische Blätter“ , 1934.
24 „Budapesti Szemle“ , 1936. és németül a Bécsi Magyar Történetkutató

Intézet Évkönyvében (1936).



........Nem a szorosan vett történet, hanem az irodalomtörténet
mezejére tartozik ugyan, de itt is megemlítendő az a jól sikerült tanul
mány, melyet Angyal az ő mesteréről és ideáljáról Gyulai Pálról raj
zolt meg,26 mert kulcsot ád magának a historikus Angyalnak is meg
értéséhez. A szigorú igazságszeretet, a frázisok és nagyhangúság 
gyűlölete; a józan eszméletre ébresztő kritika, melyet Angyal Gyulai 
Pálban méltán bámul, vezércsillagok voltak, melyeket követni köteles
ségének tartotta Angyal a maga történetírói működésében s a melye
ket Salamon Ferencben, második példányképében is tisztelt. Csak egy
ben nem követte Gyulait: a harci kedvben; mert Angyalt egész ter
mészete inkább a kiengesztelődés ösvényein készteti járdalni. Ez jel
lemzi Angyal történetírásának is a szellemét. S bizonyára összefügg 
ezzel az emberek és események higgadt megítélése s az ennek meg
felelő, cicoma nélküli, egyszerű, világos, lehetőleg tárgyilagos előadás 
gondosan kikutatott, megrostált és elfogadhatóknak talált adatok 
alapján. . .  Az élességeket hát mindig kerüli Angyal; nagy ritkát szúr 
pennájával, de szelíd humorral nem sajnál néha-néha „intelmet“ adni; 
erős kritika és tárgyvizsgálat szitáján átszűrt meggyőződését azonban 
mindig kimondja. Szeret aztán, bár nem oly kemény kézzel mint 
Gyulai Pál és Salamon Ferenc, az aktívabb politikai élet, a még nem 
egészen lezárt, a még mozgó történések kereteibe is benyúlni, mint ezt 
Deák Ferencről és Tisza Istvánról írott tanulmányai mutatják. Ezek
hez a fő sajátságokhoz járul még az az előadását elevenítő jó tulaj
donság, hogy elbeszélésébe a történet szereplőiről vagy egy crockyt 
vagy egy miniatürszerűen megfestett kisebb-nagyobb arcképet szo
kott beleszőni.

Hogy történetkutatásának és írásának kritikai módszerével, nyu
godt temperamentumával és előadásának ecsetével soká legyen még 
dísze tudományos respublikánknak: ez sokak, nagyon sokak őszinte 
kívánsága!

Károlyi Árpád.

26 Kisfaludy-Társasági székfoglaló, 1912. (Olcsó Könyvtár).
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