
A. MAGYAR HELYTÖRTÉNETIRÁS
PROBLÉMÁI IRTA: BELITZKY JÁNOS

A magyar megyék, városok, falvak élete a magyarság tulajdonképpeni élete,
amelynek markáns vonásokkal megrajzolt képe a nagypolitika eseményei
nek színdús hátteréül szolgál. Az élet történeti produktuma nem más, mint
az összetevődő erők vetülete. Ezek az erők pedig egy-egy vidék talajában
gyökereznek és ott kezdik el pályafutásukat, amelynek irányára és nagysá
gára nem kis mértékben hatnak a szülőföld helyzeti energiái. Mindenki jól
tudja ezt és ezért annál csodálatosabb, hogy a magyar helytörténeti irodalom
néhány kiváló oklevéltáron és kisebb tanulmányon kívül csak dilettáns mun
kák tudománytalan tömegét hozta létre.

Az európai népek helytörténeti irodalmában kétségtelenül a németek
alkották a legtöbbet és sokszor a legtudományosabbat. Mintegy tízezer német
helytörténeti monografia hirdeti azt a munkakedvet és kitartást, amellyel
a német történésznemzedékek áldoztak egy-egy vidék vagy szülőföld multjá
nak. A franciák már kissé egyoldalúbbak. Őket elsősorban a város érdekelte
és ők az «urbanisrne» hivatott művelői. Az angolokat a gazdasági fejlődés és
az ipari szempontok ragadták meg. Megszülettek a gyárak, az uradalmak és
a kereskedő, gyarmatosító városok történetei. Az olaszokat a képzöművé

szetek kötötték le és ők a várostörténetet is ilyen szempontból nézték. Sok
dilettáns munka jött létre, ez igaz, de ezek nélkül talán nem lenne olyan le
nyűgöző egy Pompeo Molmenti vagy egy Davidsohn műve.!

Nálunk a kiegyezés utáni belpolitikai élet és a gentry anyagi romlása
mint visszasírt, mentő álomképet állította a köztudatba a régi nemesi vár
megyét. Azt vártuk volna ettől a kortól, hogy megírja az igazi megyetörté
netet. Ezt azonban nem tette. Pesty Frigyes volt talán az egyetlen, aki a kér
dést az anyaggyűjtés szempontjából helyesen értelmezte és kiterjesztette
figyeimét a ma is olyan sokat hangoztatott dűlőnévgyüjtésre.fA megvaló
sítás terén azonban ő is tévutakon járt. A liberális kor minden iránti érdeklő

dését akarta kielégíteni és azt kívánta egy-egy megyetörténettől, hogy a tár
gyalandó területnek minden tekintetben lexikonja legyen. Az akkor fiatal
Magyar Történelmi Társulat r87z-ben Pesty tervezetét tette a magáévá és
ezzel hosszú időre kijelölte a magyar helytörténetírás sikertelenségének útjait."
A Pesty-féle tervezet eredménytelenségét látva, a Történelmi Társulat új

1 Az egyik Velence, a másik Firenze történetével foglalkozott.
s A Nemzeti Múzeum kézirattárában őrzik csaknem minden vármegyére kiter

jedő értékes kézirat gyüjteményét.
8 Századok, 1872. 412. skl,
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irányelvek kidolgozását tartotta szükségesnek. Az új tervezetet Tagányi
Károly készítette és r894-ben hozták nyilvánosságra. Tagányi tervezetének
első és nagyobbik része a régi tervezet szigorú bírálata, tévedéseinek kiemelése
és annak a kidomborítása, hogy «a megye monografiája nem lehet más, mint
annak a területnek a története e két szónak a legszorosabb értelmében». Az új
monografíatervezet a megyetörténetet két részre osztja: egy általános és egy
részletes történetre. «Minthogy azonban a megye egyes részeire vonatkozó
adatok egymással egységes történetet nem képezhetnek, nincs más m6d, mint
hogy ezen adatok az egyes községek szerint legyenek csoportosítva.. Egy más
pontja szerint amegye « •.• általános történetét körüIírni alig lehetséges»,"

Pesty és Tagányi fenti két tervezete azután alapjául és mentségül szol
gált mindazoknak a millennium idején és után megjelent megyetörténeteknek
és egyéb monográfiáknak, amelyek a niegye hadi és politikai életének és
országgyűlési beszédjeinek rövid ismertetése után a betűrendben felsorakoz
tatott községele történeti adathalmazában veszett el. Az írók szigorúan be
tartották Tagányi utasításait, hogy «a megye egyes részeire vonatkozó adatok
egymással egységes történetet nem képezhetnek». Arról szegény monogra
fusoknak persze sejtelmük sem volt, hogy egy foly6völgy vagy hegyvidék
községeinek település és gazdaságtörténete egységet alkothat. Ha netalán
eszükbe is ötlött ilyen gondolat, azt mint bohókás lepkét vagy mint bántóan
viselkedő darazsat szépen elhessegették és a világ minden kincseért le nem
írták volna, mert tudománytalan lett volna a Századokkal szemben állást
foglalni. A falutörténetek, helyesebben a falutörténeti adathalmazok színes
mozaikjainak ilyen mesterséges, lexikális rendszer szerint val6 összerakása
azután mindent eredményezett, csak éppen megyetörténetet nem. Ezek a
buzgó, sokat dolgozó, sokat fáradó monografusok összegyűjtötték az adatok
nagy halmazát, de a történetet, az elmult életet, ha ismerték is sok színes
vonásában, műveikben igazában nem adták. A történeti-földrajzi adathal
maznak megyénként azonban mégis csak megvan a maga értéke épúgy, mint
ahogy örök értéket és kincset jelent a középkori falutörténeti adatok össze
gyüjtésének légkörében megfogamzott országos jelentőségű, páratlan munka:
Csánki Dezső történeti földrajza.P A megyetörténetek azonban, mint ilyenek,
Mocsáry" XIX. századeleji munkájának megjelenésétől kezdve fejlődést

lényegileg alig mutatnak és ez alól még Szolnok-Doboka vármegye általában
a legjobbak közé sorozott története sem képez kivételt, pedig ennek szerkesztői

és írói sorában maga Tagányi Károly is szerepelt.s
Szükségtelennek tartjuk, hogy a magyar helytörténetírással szemben

1 Századok, 1894. 364-3. 71. ll.
s Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.
8 Mocsáry Antal: Nemes Nógrád Vármegyének Hist6riai, Geográfiai és Statisz

tikai Esmertetése. Négy kötetben. Pest. 1826.
4 Tagányi Károly, Réthy László, Pokoly József: Szolnok-Doboka vármegye

monográfiája. Deés 1901.

VIGILIA



93

a történelemmel kritikai alapokon foglalkozók lesujtó megjegyzéseit most
felsorakoztassuk, de megjegyezzük, hogy az elégedetlenséget csak itt-ott vál
totta fel egy-egy elismerő hang. Harminc esztendő telt el Tagányi terveze
tének megjelenése után, hogy a fiatal magyar történésznemzedék egyik sokat
olvasott, nagytehetségű tagja, Mályusz Elemér a Századokban «A helytör
téneti kutatás feladatai» címen egy kisebb tanulmányt írt.! A tudományos
útmutatás hiányának és a meddő kritikai oktatásnak hosszú évtizedei után
méltán várta mindenki ettől a cikktöl, hogy rámutatva a hiányokra, kitűzve

a célokat, vezérfonal lesz azoknak a szemében, akik egy-egy vidék történeté
nek megírására éreznek majd erőt.

Ezzel szemben Mályusz cikke nem más, mint a magyar helytörténetírás
köztudatban élő hiányainak német helytörténeti monografiák olvasása nyo
mán támadt összefoglaló kifejezése. Az egész cikket átlengi a hatalmas német
történeti irodalmat tudományos tárházában fölhalmozó, szakképzett törté
nész mentalitása. Természetesnek veszi, hogy a magyar közönség - ne felejt
sük el, itt a Századokat olvasó, sokszor történeti irodalmilag is működő, mű

velt magyar közönségről van szó - ismeri a német Territorialgeschichte és
Ortsgeschichte közti különbségeket, a két terminus technikus meghatározá
zására vonatkozó egész irodalommal együtt. Természetesnek tartja a hivat
kozást Neubauernak Erfurtról, Dyrenfurthnak egy sziléziai faluról és ura
dalomról, Scherlennek Hattstattról és még számosaknak más és más tárgyak
ról írt műveire, Ezzel a cikk kétségtelenül és határozottan tudományossá
vált és a sok kiváló német munka, amelyekre hivatkozott, megkímélték a szer
zőt, hogy a magyar helytörténetírás metodikáját most már tudományos ala
pon, - hacsak vázlatosan is - kidolgozza. Sok okos és igazán megszívle
lendő gondolatot, feldolgozásra váró témát és megoldási lehetőséget találunk
Mályusz cikkében, csak egyet felejtett el, a legfontosabbat : a helytörténeti
feldolgozás mikéntjének útját megmutatni. Pedig erre ő, mint Turóc vármegye
kialakulásának megírója, igazán hivatva lett volna. Ez a mulasztás azért
történhetett, mert Mályusz természetesnek vette, hogy - amint az cikkéből

kíérezhető - a helytörténetírással a jövőben főleg történetileg iskolázott
történészek fognak foglalkozni.

A valóság azonban az, hogy a helytörténetírással elsősorban nem a tör
téneti iskolázottságú írók szoktak foglalkozni. Ez természerésen nem a hely
történetírás alárendeltebb voltát jelenti, hanem annak a körülménynek a ter
mészetes következményét, hogy nálunk az egyetemen történeti tanulmányo
kat folytat6 és tovább is állandóan történelemmel foglalkozó intellektuellek
rendszerint a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban, az egyetemek és
nagyobb tudományos intézményekkörill helyezkednek el. Márpedig Budapesten
kevés embernek jutna eszébe - hacsak éppen egyéni kapcsolatok nem fűzik

1 Századok, 1923-24. 538-566. ll. Az alább idézett helyek innen valók.
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oda - Kaposvár vagy Szentes történetével foglalkozni, ami ott élő vidéki
történettanár, levéltáros, plébános, orvos stb. kollegájánál természetes és
magától értetődő célkitűzés. Ez a témavá1asztásbeli különbség a vidéki és
az egyetemi városi történetír6k között magában véve még nem lenne vesze
delmes, ha nem járna együtt mentalitásbeli különbségekkel. Már maga az
a tény is, hogy az egyetemi városban élő történetrnűvelő könnyebben jut a
modern történeti irodalom műveihez, azokból szélesítheti látószöget és köny
nyebben kérheti ki szakemberek tanácsát, bizonyos előnyt és fölényt jelent
a kisvárosban vagy falun élő történetíróval szemben, aki mindezt csak hosszú
és költséges utánjárás után szerezheti meg. A lát6kör tágulása tehát már magá
ban véve is tudományos fölényeskedésre ad alkalmat a vidéki írókkal szem
ben, amit azután azok művei fölött gyakorolt kritika még csak jobban ki
domborít.

Könnyen rájöhet erre az, akit a sors számos vidéki történetíróval és
történetkedvelővel hozott össze. Papokkal, tanárokkal, orvosokkal, jegyzők

kel és más intellektuellekkel, akik tényleg olvasnak és rendszerint a törté
nelmi, a földrajzi, a természettudományi társulatoknak a tagjai, értesülnek
tehát a magyar tudományos élet minden fontosabb eseményéről. Beszél
getéseink során a legtöbb be fogja vallani, hogy szerette volna szülőföldje,

faluja, plébániája történetét részletesen megismerni, feldolgozni. Itt egy szép
barokk-kori téma, ott egy mult századeleji uradalom élete vagy egy falu lelki
fejlődésének rajza ragadta meg a vidéki történész figyelmét. Szeretettel gon
dolt készülő kis munkájára, évekig dolgozott rajta, adatokat gyűjtött, járt
faluról-falura és végül mindazt, amit írt, e1tüzelte vagy íróasztala fi6kjába
temette. És az ok, amiért nem egy magyar helytörténeti tanulmánynak a csen
des elmúlás lett a sorsa, nem volt mindig pénzügyi, hanem az esetek túlnyomó
részében a szakférfiakt61 kért útmutatások meg nem adása és az esetleges
könyörtelen kritikától val6 félelem. A vidéki ember élete ugyanis más, mint
a nagyvárosié. Egy papot, jegyzőt, tanárt, orvost városszerte, járásszerte,
sőt néha megyeszerte ismernek. Ha egy ilyen embernek sok j6akarattal, min
den támasz nélkül megírt munkáját a tudományos kritika ledorongolja, egy
egész vidék gúnyos mosolyát érzi magán a sokat dolgozott és sok pénzt köl
tött író. Att61 pedig igazán az Isten mentse meg, hogy véletlenül egy kisvá
rosi középiskola tanára legyen. Érthető tehát, hogy egy-egy riaszt6 példa,
a magyar helytörténeti irodalom legnagyobb kárára, elkedvetleníti ezeket
az értékes elemeket a nyilvános szerepléstől. Viszont az is igaz, hogy ezek az
emberek sokszor nem tudják levetni a vidéki élet egyoldalúságát és így 
útmutatás hiányában - tudománytalan, dilettáns munkákat írnak.

A vidéki történész panasza az egyetemi városok történészeivel szemben
végeredményben kettős: a tudományos útmutatás megadásának hiánya és
az éles vagy vállveregetőmódon «elismerő»kritika.

A fenti panaszokb61 kitűnik tehát, hogy Mályusz cikke, amely pedig,
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amint látni fogjuk, a tudományos helytörténeti kritika terén egész iskolát
alapított, nélkülözi a kétséget eloszlató, autodidakták számára is értékesít
hető, tudományos útmutatást. Számos metodikai felvilágosításért esdő vidéki
historikus - nem egytől hallhatjuk - a fenti cikket betűről-betűre átrágta
és éppen olyan rossz cikkeket és tanulmányokat írt, mint elolvasása előtt és
ez - sajnos - nem mindenben a vidéki történészek hibája.

Mályusz célkitűzései ott tértek le a helyes útról, amikor Taganyí mono
grafiatervezetét végeredményben a magáévá tette. ({A... tervezet ... az
egyes községek történetének megírását tűzte ki a monografia legfontosabb
feladatául. Helyesen, hajszálfinom pontossággal határolja el a monografia
író munkakörét és a megbízható, pontos részletadatok összegyűjtését teszi
főfeladatává ... Ma, három évtized multán is, egyedüli kifogás gyanánt csak
azt említhetjük meg, hogy a monografust túlságosan széttagolt részletek
minden egyes község történetének megírására utalja, kevés alkalmat nyujt
a részleteknek lehetőleg egy képbe való összefoglalására és nem akarván
a tehetség szabadságát korlátozni, elmellőzi minden olyan szempont kieme
lését, amely a monografus figyelmet, érdeklődését felkeltheti és őt munkájá
ban útbaigazíthatja.» Ezek után sejthető, hogy Mályusz Elemér miket tart
a magyar helytörténeti kutatás fontos feladatainak. Mivel pedig «az olvasó
közönség vagy intelligencia részéről teljes közömbösség, tudományos szem
pontból pedig alacsony nívó jellemzi helytörténeti irodalmunkat», ezért «a
tudomány és közönség közötti kapcsolatot olymódon kell megtalálnunk, hogy
a jövőben megjelenő művek megfeleljenek a tudományosság fokozott köve
telményeinek, másrészt alkalmasak legyenek a közönség érdeklődését fel
hívni, azt olvasásra bírni, neki olyan ismeretanyagot nyujtani, amely új,
hasonló könyvek olvasására ösztönzi s ezzel egyáltalán olvasásra szoktatja».
Ennek a kettős célnak elérésére a Taganyiétől egyes pontokban eltérő terve
zetet állapított meg a szerző, amelyből «csak az általános szempontokra óhajt
juk a figyelmet felhivni».

Tagányi tervezete Mályusz szerint elsősorban a középkori anyag fel
dolgozására illik, «ellenben a XVIII. századi anyag feldolgozásánál egy megye
valamennyi községére vonatkozó adat összegyűjtésesem fog az írónak módot
nyujtani a megye életének összefoglalására». Ezért - írja - a megye közép
kori történetét egy ember is megírhatja. az újkori rész megírásához azonban
több kutató erejére van szükség. Ebből következik Mályusz azon elgondo
lása, hogy a helytörténeti kutatások céljává a részlettanulmányokat tette.
Ez magában véve óriási tévedés, mert a helytörténetírásnak nem célja, hanem
csak eszköze, építőtéglája a részlettanulmány.

A részlettanulmányok fontosságát senki sem vonhatja kétségbe, hiszen
ezek szolgáltatják az alapot a szintetikus helytörténeti feldolgozásokhoz, de
azokat úgy tekinteni, mint a magyar helytörténetírás célját, nem más mint
lemondás a falu, a város, a megye történetének egységes szempontok szerint
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való, szintetikus megírásáról. Igy lesz az eredmény Mályusz szerint is végül :
«az integer Magyarország történeti földrajzának közös munka keretében való
elkészítése». Erre az eredményre - mint végső célra - három ok késztette
az íröt. Az első Tagányi - általa is kifogásolt - elvének, «a megye egyes
részeire vonatkozó adatok egymással egységes történetet nem képezhetnek»,
akaratlan átvétele. A második, hogy «Csonka-Magyarországnak, eltekintve
a legnyugatibb járásoktól, alig van saját területére vonatkozó középkori
forrásanyaga, szinte nincs is «középkori története», hanem az anyag, amely
ből a történetíró építhet, elsősorban «újkori». Az újkori anyag pedig a gazda
sági és társadalomtörténeti problémák olyan roppant tömegét tartalmazza,
amelynek feldolgozására egy megye vagy város történetének keretén belül
is, egy ember munkaképességét és munkabírását messze felülmúlja. Ezek
a problémák «tipikusan helyi jellegűek, csak az illető területen végzett kuta
tások révén oldhatók meg,. .. nem adalékszerűek, hanem, noha az egész
fejlődés kis részét képezik, kerek, egységbe foglalható önálló részletek». A har
madik ok, úgy sejtjük, nem volt más, minthogy Mályusz nem talált a magyar
fejlődésben a német territoriumok fogalmát teljesen felölelő területi és poli
tikai egységet. «A mi történetünkben alig két-három ilyen territoriumot
különböztethetünk meg, úgymint a tulajdonképpeni Magyarországot, Erdélyt,
Horvátországot, Szlavóniát s a középkorban még a bizonytalan közjogi hely
zetű délvidéki bánságokat. Megyéink határai politikailag nem szabdalták fel
független, külön részekre az országot s így anémethez hasonlóan virágzó
helytörténetírás sem fejlődhetett ki.» Marad tehát a magyar formákra is rá
huzható Ortsgeschichte, vagyis végeredményben a lexikális történeti földrajz.

Ezek tehát azok a kikövetkeztethető irányelvek, amelyeknek a hely
történeti kutatás feladatait a közelmultban irányítaniok kellett volna és ame
lyek alapjaivá váltak a szakképzett történészek helytörténeti műveket meg
ítélő kritikai belátásának. A helytörténetírás újszerű kritikájának gyakor
lására az útmutatást ismét Mályusz Elemér végezte el három, Vác városára
vonatkozó tanulmány ismertetése során.! amikoris szemébe akart nézni a kér
désnek, «hogy miért lehet gyümölcsözetlen a szorgalmas munka és eredmény
telen a legjobb igyekezet». Találóan mutatott rá a liberális történetírás ferde
irányú fejlődésének érdeklődéstelenségetkiváltó hatására és arra, hogy maga
a Történeti Társulat és az Akadémia szintén csak a téma érdekességével
akartak hatni. Vidéki történeti társulataink természetesen szintén csak a
nagyok példáját követték. De a fiatalabb nemzedék már csak «fölénnyel tud
apáink tiszteletreméltó olvasmányaira tekinteni, már nem elégíthetik ki
szellemi szükségleteit azok a cikkek, amelyek a multból pillanatfelvételeket
és mozaikdarabokat állítanak csak eléje s amelyek a tárgy kiválasztása, a
módszertani elvek alkalmazása, a feldolgozás módja tekintetében nem jelen-

1 Mályusz bírálata. Századok. 1923-24. 777-786. 11.
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tenek semmiféle haladást», A multak hibáinak kiküszöbölése végett «hely
történetíróinktól azt kell, mégpedig joggal megkövetelnünk, hogy tárgy
választás és feldolgozás tekintetében egyaránt európai színvonalra töreked
jenek feljutni». «Már Inama-Sternegg is észrevette - folytatja - hogy nem
sok jelentősége van valamely terület lakosságának bizonyos időpontból mint
egy a keresztmetszetét nyujtani ... Szerzőnk is sokkal több eredményre jut,
ha vizsgálataiban nem szorítkozik csak a XVIII. század elejére.» Nem tartja
kielégítőneka forrásanyagot sem, sem azt, hogy a középkori és XVIII. századi
népesedéstörténettel foglalkozó, általa felsorolt német műveket nem ismerte
a váci szerző, akinek feldolgozásmódjával sem lévén megelégedve, elismerését
azonban mégsem akarja tőle megvonni. «Végeredmény gyanánt csak azt han
goztatjuk, hogy helytörténetírásunkban gazdaság- és társadalomtörténeti problé
mák feldolgozásának kell előtérbe nyomulnia, mert ez kényszeríti rá az írót,
hogy mindig fejlődésláncolatokat vizsgálj on, ez teszi képessé, hogy szeme
megnyiljék és fogékony legyen más (közigazgatási, szellemi) fejlődésfolya

matok felismerésére s legfőbbképpen, mivel az olvasóközönség is ezzel nyer
hető meg a történelem kedvelésének.» Mályusz Elemér bírálatát, amely külön
ben a tudományos szempontokat tekintve mindenben helytálló, azért ismer
tettük, mert - mint jeleztük - kaptafájává vált az egymást követő és a
szidvabuzdítás élvén alapuló kritikai cikkeknek.

Ez utóbbiak közül számos könyvismertetés elégedetlen hangja a ki
fogásolt mű elolvasása után igazán túl szelídnek tűnik fel és meg kell álla
pítanunk, hogy a helytörténetírás terén a dilettantizmus tombolása és tudo
mány rombolása sok esetben igazán aggasztó mérveket öltött. Dékány István
nak a történettudomány módszertanáról írt szép kis munkája l ezen a téren
semmi eredményt nem hozott, mint ahogy Mályusz és a kritikusok igazán jó
indulatú útmutatásai és tudományos színvonalunkat féltő és emelni óhajtó
bírálatai is teljesen hiábavalóknak bizonyultak. Ezek után természetszerűleg

kelllevonnunk azt a következtetést, hogy vannak a magyar helytörténetírás
művelői sorában olyanok, akiktől haladhat a tudományelöre vagy hátra,
nekik az nem fontos, mert ha ők számításaikat megtalá1ták, akkor minden
rendben van. Egyedüli szomorú vigaszunk csak az lehet, hogy hiszen nemcsak
nálunk, hanem külföldön is vannak ilyenek.

A történeti dilettantizmus aratása azonban a szakképzett kritikusokat
is megzavarta és a külföldi, főleg német mértékkel mért helytörténeti mun
kák sorából nem tudták kiválogatni az igazán dilettáns és a sok jót hozó,
dilettantizmust is tartalmazó munkákat. Igy történt meg azután, hogy min
den munkát egyoldalúan. egy ideig a különös fontosságúnak hangoztatott
társadalom és gazdaságtörténet szemüvegén át néztek és más, a szintetikus
összefoglalás érdekében álló részletproblémák iránt nem érdeklődtek.

Az egyik hegyaljai uradalom történetét két doktorandus írta meg.
l Dékány István: A történettudomány módszertana.

7
VIGILIA 97



98

A magyar irodalomban uradalomtörténetet eladdig páratlan alapossággal
tárgyaló művel kapcsolatban dícséretreméltó jelenségnek tartja az ismer
tető,1 hogy a szerzők nem zárkóztak el az idegen országokban mutatkoz6
jelenségek vizsgálatától, «bár etekitetben mellőztek több olyan feldolgozást,
amelyek átlenditették volna őket a nehézségeken kövétkeztetéseik levonása
alkalmával». Kifogás tehát ezzel, a történeti iskolázottságú szerzők által meg
Írt művel szemben is van, ami természetes is, hiszen még a legalaposabb fel
dolgozás is csak emberileg lehet tökéletes. Mennyivel inkább találhatók tehát
ilyen hibák egyetemet nem végzettek műveiben. Kevés ismertető tudta azon
ban megérteni, hogy egy-egy helytörténeti tanulmány tárgyának megválasz
tása azért szokott bizonyos térre korlátozott lenni, mert a feldolgozás «nyilván
csak a kéznél levő levéltári anyaghoz idomuló» és hogy a felhasznált irodalom
csekélysége a tanulmány tényleges értékéből nem mindig von le tetemes részt,
hanem csak az összefoglal6bb szempontok hiányának válik okozójává. Az
egyes dilettánsabb keretben megjelenő. részben levéltári adatokon felépülő

munkákban mindig vannak és mindig lehetnek helyes és általános történeti
szempontokból is értékesíthető «fölismerések», amelyek magukba véve is eny
hébb elbírálást vonhatnának maguk után az egész művel szemben. Az ilyen
művek érzékenyebb lelkű íróinak munkakedvét rendszerint nem a tárgyalt
terület gazdasági vagy társadalmi életében történetileg érzékelt hanyatlás
veszi el - mint ahogy az ismertető hiszi - hogy továbbdolgozva helytör
ténetileg teljesebb képet adjon, hanem az ilyen megjegyzések: «pedig kívá
natos lenne, hogy továbbdolgozzék a mondott irányban, mert műve így,
minden szorgalmas anyaggyűjtés ellenére - a könyv végén még néhány fon
tosabb aktát is publikál - hiányoss.P

Egyik vidéki városunk elhatározta történetének megíratását. A munkát
több feldolgozóra bízta és ezek sorában egy igen komoly vidéki történész is
szóhoz jutott. Találó megfigyelésein kívül kis munkájának az is érdeme, hogy
régebbi adatgyűjtései alapján több olyan levéltári adatot is feldolgozott,
amelyek a mű megjelenése idején már nem voltak meg, mert a háborús ren
detlenség és megszállások viharaiban az iratok elvesztek. A munka különben
is igen használható, mert, eltekintve az illető szerző előző dolgozataítől, az
első rendes modern feldolgozás, amely az illető város történetének jelentős

részére vonatkozik. A tudományos kritika'' a mű értékelésében mindenesetre
túllőtt a célon, amikor az alábbiakat jegyezte meg. «Érdeme a szétszórt levél
tári forrásanyag szorgalmas összegyűjtése és megszólaltatása volt, viszont
hibája, hogy túlságosan elmerülve témája szűk körében (nota bene: az,
archeológiai résszel együtt 1730-ig dolgozta fel az illető város történetér),
figyelmenkívül hagyja az újabb szakmunkák eredményeit. Pedig vannak

l Komor6czy György ismertetése, Századok. 193I. 73. l.
B Császár Edit ismertetése. Századok. 193I. 192-194. ll.
8 M. Császár Edit ismertetése. Századok. 1932. 476-477. ll.
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könnyen áttekinthető összefoglalások' mind a német, mind a francia szak
irodalomról. (Pl. W. Uhlemann: Heimatgeschichte und Siedlungskunde,
Archiv für Kulturg. XIX. k. 1929. G. Espinas: Histoire urbaine, Annales
d'histoire économique et sociale. L k. 1929.) Az ezekben ismertetett művek
között lesznek olyanok, amelyek rokontárgyuknál és mintaszerű feldolgo
zásuknál fogva új szempontok és az átlagosnál jobb módszerek megismeré
sében segíthetik hozzá a magyar helytörténetírókat.»

Schünemann Konrádnak a keleteurópai városok keletkezéséről írt műve,
amely a magyar viszonyokat meglehetősen fölényes hangnemben tárgyalta,
alkalmat adott az ismertetőknek a városalaprajzok fontosságának tárgyalá
sára. «Helytörténeti kutatásunk néhány példát kivéve, még nem becsüli meg
a városalaprajzokat, mint forrásokat olyan mértékben, ahogyan azt meg
érdemelnék az elérhető eredményeknél fogva. A kellő értékelés hiányának
egyik oka az, hogy talán még nincsenek mintaszerű feldolgozásaink. Olyan
tanulmányok, amelyekből mindenki láthatná, hogyan lehet az alaprajzokat
úgy felhasználni, hogy vizsgálatukból necsak szűkkörű topografiai megálla
pítások következzenek, hanem az egész városi fejlődést megvilágító hipoté
zisek.» Ennek megvilágítására a francia Lavedan és a német Uhlemann mun
kásságát ismerteti, közben elkerülte az ismertető figyelmét, hogy Prinz Gyula a
város-alaprajzok európai és magyar problémáit már szépen tárgyalta, úgyhogy
vezérfonal helytörténetkutatóink kezében, hacsak egy kicsit is keresnék,
magyar nyelven is akadna.' Nem áll tehát, hogy «az előkészítő munkálatok
terén sem történtek lépések s így nem is csoda, hogy a külföld szép sikereket
felmutató módszereit úgyszólván meg sem kísérelhetjük magyar anyagon
alkalmazni». Hogy ezt meg lehet «kísérelni» és hogy alaposabb eredményeket
tudunk elérni, mint az idézett «precíz» német kutatók, legutóbb éppen Pleidell
Ambrus igazolta be. 2

Mályusz Elemér 1924-ben a német tudományos kutatások akkori leg
újabb eredményeinek és módszereinek alapulvételével kísérelte meg a magyar
helytörténetírás feladatainak célkitűzését. A német helytörténeti kutatások
azonban továbbhaladtak a maguk útjain és a békeszerződések következ
tében idegen államokba került németség fájó problémái önkénytelenűl is
éreztették ezen a téren is hatásukat. Az «Auslanddeutschtum» és a vele kap
csolatos «völkische-probléma egyre inkább a helytörténeti kutatások főcél

jaivá váltak és feladataik sorában legújabban a hitlerizmus uralomra jutása
óta a «Rassenkunde» is nagy szerepet játszik. Mi sem volt természetesebb,
hogy a magyar történettudomány szeizmografjai is jelezték a német válto
zásokat és hogy ennek következménye a magyar népiségkutatások erős

kihangsú1yozása lett. A kérdés tudományos kutatásának hangoztatása annál

1 Századok, 1932. 428-433. ll. - Prinz Gyula: Európa városai, 1923.
Magyarország településformái. 1922.

I Pleid ell Ambrus: A magyar várostörténet első fejezete. Századok, 1934.
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is inkább kétségtelenül fontos volt, mert a csehek ezeket a kutatásokat a ma
guk szempontjai szerint az egykori magyar területeken már jóval előbb el
végeztették.' A politikumtól eltekintve, történeti szempontból is a helytör
ténetírásnak legfontosabb kérdései közé tartozik a népiségkutatás. Ennek
a fontosságnak a felismerése következtében írta meg azután 193I-ben Mályusz
Elemér a «Magyar történetírás új útjai» című műben a népiségkutatá
sokról szóló cikkét.P

A cikk lényege, hogy szakít a helytörténetírás terén eddig általa is első

rendű fontosságúnak tartott gazdaság- és társadalomtörténeti kérdésekkel
és az első helyre egy-egy vidék történetének megírásánál a népesség törté
neti fejlődésének kidolgozását tartja. Közben azok az ellentétek, amelyek
a magyar és német territoriális történeti képződmények,a megyék és az egyes
önálló fejedelmi hatalommal bíró tartományok között fennállanak és amiket
már 1924-ben jelzett, megérlelték elképzelésében a magyar «Landesgeschichte»
fogalmát. Egy-egy országrész történetének megírására bizonyos részletprob
lémák szempontjából feltétlenül szükség van, mert hiszen akár a hangsúlyo
zott népíségi, akár a gazdasági, egyházi és társadalmi viszonyok történetét
nézzük, egyes nagyobb területek életének fejlődésmenetében határozott kap
csolatokat fogunk fölismerni. De amíg Németországban a Rajnavidék, Bajor-,
Porosz-, Szászország és a többi «Lands-ok, mint önálló egységek bizonyos
egyöntetű színezetet kölcsönöztek ezeknek a kapcsolatoknak, addig nálunk
ilyen önálló, fejedelemmel bíró territoriális egységek, az egy újkori Erdélyt
kivéve, nem voltak.

Elhibázott dolognak tartjuk a magyar helytörténetírás számára olyan
programmot adni, amely egy gondolati körből kiindulva, mesterségesen, kép
zelet útján alkotott határokon belül létező territoriumok történetének meg
írását hangsúlyozza. A Felvidék története semmiben, Erdély története pedig
csak részben fedi a «Landesgeschíchte» fogalmát. Mályusz részben a jelen
állapotokat vetítette vissza a multba, részben a nemzetiségek földrajzi el
helyezkedéséből következtethette ki «Lauda-okat alkotó elképzelését. Az az
elméleti megalapozottság, amelyre hivatkozik, ismét csak az idegenből át
ültetett gondolatok magyar megfogalmazása. Ezen a téren pedig, a Felvidé
ket tekintve, a csehek - mint jeleztük - már megelőztekbennünket és önálló,
történetileg fejlődött egységet akarván csinálni Szlovenszkóból és Ruszinszkó
ból, a népíségkutatások alapjaira helyezkedtek. Ezen az úton ugyanis igen
sikeresen lehet elmellőzni a történeti alakulatok történetcsinálást gátló hatá
rait: a magyar megyék ezeréves multban gyökerező társadalmi és önkor
mányzati egységét. Azzal tehát, ha a jelen adottságait a multba vetítjük vissza
és megalkotjuk a történelmileg önállóan fejlődött Felvidék és Erdély íogal-

l Petrov, A.: Prispevky k historieke demografii slov. v. XVIII-XIX. stol.
19 28.

B Mályusz Elemér: A népiség története i. m. 237-268. ll.
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mát, amely fogalom különben sem fedi a történeti fejlődést, csak ellenségeink
kezébe adunk fegyvert.

Ezek szerint tehát le kell mondanunk magyar «Landesgeschichtes-k
megírásáról és fogalmáról? Bizonyos tekintetekben igen, mert ősi adottsá
gokkal bíró magyar «országok» nem voltak. Beszélhetünk azonban egyes
korokban önálló egységekként szereplő országrészekról. Beszélhetünk egy-egy
korszakban az önálló Erdély és a habsburgi nagyfejedelemség, a királyi
Magyarország, a török hódoltság és távolabbról Horvátország és Szlavónia,
Dalmácia és a magyar fennhatóság alatt álló hódolt tartományok történeté
ről. A királyi Magyarország és az önálló Erdély önkormányzati területe azon
ban sem a Felvidék, sem a tulajdonképpeni Erdély földrajzi fogalm át nem
fogja fedni, hanem hol kisebb, hol nagyobb lesz annál. Kinyomozhatjuk
továbbá a középkori határőrmegyék,a markiák és a megyévé alakuló királyi
uradalmak történetét és a rajtuk folyó élet egységét és kapcsolatait alapul
véve, önálló műben dolgozhatjuk fel ezek territoriumára vonatkozó adatain
kat. Beszélhetünk azonban nemzetiség történetről is, de ennek színtere sem
fogja fedni a Felvidék vagy Erdély, vagy az Alföld területét úgy, hogy ki
meríthetné a «Landesgeschíchte. fogalmát. Ezt még a legnagyobb mértékben
Erdélynél találjuk meg, de ott sem nemzetiségi alapon, mert ennek az ország
résznek a története is csak politikai önkormányzat és az független fejedelmi
hatalom szempontjából fedi azt. A kérdés tisztázása természetesen sokkal
bonyolultabb, semhogy pár sorban mindenre kielégítő választ lehetne adni,
de a magyar mult eseményeit tekintve kimondhatjuk, hogy nálunk a hely
történetírás csúcspontját a megyetörténet megírása képezi. Igaz ugyan, hogy
egyes megyék között időnként a gazdasági, társadalmi, politikai és népességi
megmozdulások egységet hoztak létre, de ez az egység csak időleges részlet
probléma, amely «Landesgeschichte. alapjául nem szolgálhat.

A népiség történet kutatásának szempontjából igen fontos a dűlőnevek

gyüjtése. Mályusz ezt úgy gondolja tökéletesen megoldhatónak, ha a gyűjtést

egy központi szerv vezetné, «amely a beszolgáltatott anyag megőrzéséről is
gondoskodna, azt megyék szerint rendezve kezelné, hogy komoly kutatóknak
feldolgozás céljából rendelkezésükre bocsáthassa.i Ez a központi szerv tudo
mányos és egyéb okokból az Országos Levéltár mellett működne. A dűlőnevek

mérhetetlen törnegér az egyes földrajzi és egyéb elnevezések talán még hatal
masabb tömege egészítené ki és gyüjtésük országosan folyna. A laikusok és
a szakemberek tömegét foglalkoztatná ez a gyűjtés és a feldolgozás, amely
munkák elvégzésének különböző fokaira különböző képzettségű embereket
állítanának. Iskolás gyerekektől és tanítóktól kezdve az irányítással és a «revi
zióval megbízott szakemberelo-ig mindenkinek meglenne a maga elfoglalt
sága. «Minthogy a fentiek nemcsak néhány év munkáját, hanem egy egész
generáció feladatait körvonalazzák,» ezért «egyelőre a legfontosabb a hely
történet kutatóinak kiképzése.» Az egyetemek erre nálunk nem vállalkoz-
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hatnak, «a büszke német egyetemi kutatóíntézetek helyett nálunk ezt a mun
kát oly szervezetnek kellene elvégeznie, amely az e célra legalkalmasabb
tudományos intézet, az Országos Levéltár mellett vagy még inkább azzal
szoros kapcsolatban állíttatna fel.» Ennek az intézetnek «főfeladata az egye
temet végzett történettanárok és kutatók továbbképzése és jó helytörténet
írók nevelése volna ... A történetírást ma az idő oly feladatok elé állította,
amelyek a szó szoros értelmében megkövetelik, hogy az eddig dívott egyéni
munka helyébe a laboratóriumi, közös munkarendszer lépjen, azaz, hogy
több azonos képzettségű és tudású munkatárs vállvetve dolgozzék valamely
probléma megoldásán. . . egymás mellé rendelve.: Ez a tervezet oly nagy
szabású és oly nagyszerűen mehanizált munkaprogrammot ad, hogy bármelyik
német, vagy angol, vagy északamerikai tudományos intézmény megirígyel
hetné és mint megvalósítandó példát maga elé tűzhetné.

A fénypontok mellett azonban igen sötét árnyékok is jelentkeznek.
A tervezet legalább egy generáció feladatának tűzi ki a dűlőnév gyűjtést és
ezzel kapcsolatban a népiségi viszonyok tanulmányozásához szükséges ada
tok gyűjtését, ami az utóbbi esetben - úgysejtjük - csak a lakosság vezeték
nevének gyüjtése és analizálása lehet. Ennek a munkának központi feldolgo
zására a helytörténeti kutatóintézetben módszertanilag kiképzett középiskolai
tanárokat akarja alkalmazni, tehát a helytörténetírás szempontjából a leg
értékesebb elemet. A cikk elolvasása után azonban az az érzésünk, hogy ez
a dűlőnévgyüjtő generáció voltaképpen egyéniségét, a történettudomány
egyes ágaiban való önkéntes elmerülésre való képességet és idejét és szellemi
frisseségét fogja föláldozni «a laboratóriumi, közös munkarendszer» érdeké
ben. Madách Phalansterének képe elevenedik meg lelki szemeink előtt. Ott
széklábfaragás, itt dűlő- és jobbágynévgyűjtés. Az egyéniség és a tudományos
hajlam kifejlesztésének szemszögébőlnézve, a kettő - ugyanaz.

Az ebben a kutatóintézetben folyó munka «legsürgősebb és legfonto
sabb» feladata «Magyarország utolsó négy évszázadi népesedés- és nemzetiség
története lehetne. Ez a seregszemle ugyanitt adatszerűen feltárná, hogy e
nagy időszakban hol pusztult el a magyarság, hová és mikor telepedett be
idegen eredetű lakosság s ugyanez felvilágosítást nyujtana, hogy a középkor
végétől kezdve hogyan változtak a nyelvhatások s hol és időnként milyen
számú magyar eredetű népesség élt. Azonkívül választ adna az első és talán
legfontosabb kérdésre, amely a népiség történetének kutatása során felme
rülhet, hogy t. i. az elérhető pontossággal megállapítva, melyik az a népi
alapréteg, amelyre a felsőbb, az intelligencia által kifejlesztett műveltség

hatott». Ez a szép célkitűzés tényleg a helytörténetírás igen fontos részlet
kérdésére fog választ adni és egyes megyék népiséghullámzása között eddig
ismeretlen kapcsolatokra fog rámutatni. Igen problematikus azonban az,
hogy a jobbágynevek alapján nyert kép - hiszen főleg csak ezek révén
lehetne a nemzetiség hovatartozást megállapítani-nem lesz-e hamis? Tény-
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leg alapul lehet-e venni az erősen keveredett középeurópai területen a név
elemzést a nemzetiség megállapítására? Reméljük azonban, hogy ezt a kér
dést főbb vonásaiban úgy lehet majd áthidalni, hogy elsősorban a magyar
lakosságú vármegyék népiségével fognak - természetesen a középkori adatok
felhasználásával- a kutatók foglalkozni és az itt leszűrt tanulságok alapján
már könnyebben lesznek megmagyarázhatók a nyelvi határterületeken mutat
kozö jelenségek.

A helytörténetírás módszertani kérdéseire és fontos feladataira sokkal
sikerültebben és sokoldalúbban mutatott rá Dékány Istvánnak ugyancsak
az Új Utakban megjelent «Gazdaság- és társadalomtörténet» című tanul
mánya.! A nemesi és polgári életfelfogás mesteri rajza és ennek a két osz
tálynak kialakulását összefogó képben vázoló eszmefuttatás után világosan
áll minden helytörténész előtt Dékány értekezésének szempontunkból való
jelentősége. Az természetes, hogy a helytörténetírással kapcsolatos, egyes
esetekben követendő módszert a szerző, már csak a tárgyalás célkitűzésénél

fogva is, nem ad, de ez a sorok között könnyen kiolvasható. 6 is nagy fon
tosságot tulajdonít a jobbágyság és a városok nemzetiségi vagy - mondjuk 
népiségi tanulmányozásának, de higgadtsága és a valóság tárgyilagos szem
lélete megóvta a túlzásoktól. «Szükség volna - írja - városaink elhanyagolt
problémakörében türelmesen tanulmányozni a városok nemzetiségi össze
tevődését. Elnagyoltan, legtöbbször idegennek vagy idegeneredetűnekszok
tuk mondani a városokat s ez a legtöbb városunkra nézve bizonyára áll. Mind
amellett vannak többé-kevésbbé magyar jellegű városok is, amelyek igazi
városok .. , Mihelyt városi monografiáink megsokasodnak, bizonyára mó
dunkban lesz látni, mennyire más egy erdélyi, felvidéki, dunántúli várostípus
képe s belső élete, sőt e téren új típusok kialakítása lesz lehetövé a felme
rülő történeti anyag kapcsán.»

Amit Dékány cikke a gazdaság- és társadalomtörténet szempontjából
jelent a helytörténetírönak, Németh Gyula cikket az ősi alapok szempont
jából jelenti ugyanazt. Mind a két tanulmány problémákat támaszt, de gon
dolatokat is ad egy-egy megye, vidék, város, falu, uradalom vagy család
történetének megírásához, anélkül azonban, hogy egy kérdés szemszögéből

nézve, torzított képet nyujtanának. Lehetövé teszik és ösztönzik a szinté
tikus összefoglalás érdekében az adatok erdejében való szükséges szelek
ció elvét.

Mályusz előbbiekben említett újabb tanulmányának megjelenése óta
az egyedüli kimondottan történelemmel foglalkozó tudományos folyóiratunk,
a Századok, ismertetési és szemle rovatában a népiségkutatások szemszögé
ből kezdték megítélni a beküldött helytörténeti tanulmányokat. I93I óta
különben örvendetes gyarapodás történt az ismertetett művek számbeli ará-

l Dékány István: Gazdaság- és társadalomtörténet. i. m. 183-236. ll.
I Németh Gyula: Nyelvtudományunk és a történetírás. i. m. 365-396. 11.
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nyában a helytörténeti művek javára, amit nemcsak azok szaporodásának,
hanem a szerkesztöségbe akkor bevonult Mályusz Elemér helytörténeti tanul
mányok iránti fokozottabb érdeklődésének is kell tulajdonítanunk. A Száza
dok útmutatása márcsak azért is fontos, mert a két, helytörténeti tanulmá
nyokkal foglalkozó folyóiratunk, a Székesfehérvári Szemle és a Vasi Szemle,
sajnos, nem örvend, sem pedig a megszünt História nem örvendett országos
elterjedtségnek. Annak módszertani kérdésekkel foglalkozó falutörténeti vonat
kozásokat is tartalmazó tanulmánysorozatnak értekezései pedig, amelyet a
Magyar Társaság Falukutató Intézete ad ki, többnyire szintén csak történe
tileg iskolázatlan írók kezéből kerülnek ki és inkább a jelen problémáit kutató
közgazdasági irány követelményeihez igazodnak.!

Az ilyen új népiségkutatások légkörében fogamzott meg egy úttörő

tanulmány, amely «Egy palóc falu életrajzá--t" akarta adni. Ez - írja az
ismertető - a szerző által «szerencsésen elgondolt és kitűnő településkutatói
érzékkel megkonstruált munka» hivatva lett volna, «hogy helytörténeti kuta
tásunknak újabb lendületet adjon». A cél elérése azonban mégsem sikerült,
mert «az összetartozó elemek, pl. a nép és a település szétválasztása akarat
lanul is ismétlésekre vezet, megnehezíti a kölcsönhatások kidomborítását s
azt a látszatot kelti, mintha a közönség «történeti mults-jában a község népe
sedés-, település- és gazdaságtörténete nem foglalhatna helyet». Eddig az isme
tetés. Szerintünk ez a mű kitűnő példa a demografiai kutatások névazonos
ságon és névelemzésen alapuló kísérleteinek bizonytalan és tudományos szem
pontból kifogásolható módszere sikertelenségének igazolására. Igaz, hogy
ebben a szerzőnek is nagy része van, mert a levéltári adatokat pontatlanul
dolgozta fel és így érthető, hogy «a névazonosságra alapított felismerései vég
leges megállapítások formulázására nem eléggé érettek». Levonva a követ
keztetéseket, arra a Mályusz által hangoztatott nézetre jut az ismertető, hogy
«a helytörténeti kutatás módszerek megszerzésének szükségére mutat ez alka
lommal is az a körülmény, hogy a munkánál számos forráslehetőség kiakná
zatlanul maradt».

A tudományos helytörténeti kutatásoknak ilyen népiségkutatásí irány
ban való eltolódása természetszerűleg kellett, hogy érintse, a telepítésekkel
kapcsolatban, a felekezeti kérdést. Ezen a téren igen sajnálatos kiéleződést

idézett elő éppen az a lelkes tudösunk, aki a helytörténetírás részletproblé
máinak modern szempontjait vitte be történeti irodalmunkba.

l Gesztelyi Nagy László: A magyar tanya. - Bodor Antal: A falu megisme
rése. - A falukutatás vezérfonala. - Némethy Béla: Hol van az ország telepítési terü
lete? - Szendrey Zsigmond: Néphagyományok gyűjtésének módszere. - Várady
József: Szécheny és ahonismeret. - Továbbá: A honismeret és a falukutatás reper
toriuma. - Itt említjük meg a Fodor Ferenc által írt és Borsod-Gömőr-Kishont vár
megyék által kiadott Szülöföld és honismeret könyve c. művet, amely ezen a téren
eddig a legsikerültebb.

2 Fodor Ferenc: Egy palócfalu életrajza. Ismertette Szabó István. Századok.
1932. 75-79. ll.
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Isbert Ottónak a dunántúli magyar közephegység német telepesedésé
ről írt műve! képviseli azt az irányt és mödszert, amely az «Auslanddeutsch
tum» népiség kutatásainak Magyarország területével foglalkozó tudományos
műveiben a jövőben, úgy látszik, képviselve lesz. Ennek a műnek tudományos
tévedéseit és ferde beállításait Mályusz Elemér igen helyesen igazította ki
és hívta fel rájuk a figyelmet. Ez annál is inkább fontos, mert a mű világ
nyelven jelent meg és így, eltekintve attól, hogy térképvázlatai a «Drang
nach Osten» szolgálatában állóknak látszanak, a magyarság képességeiről

és multjáról kedvezőtlen és a német nemzetiségi törekvéseket alátámasztó
nézeteket vallott. Mályusz Elemér azonban abból kiindulva, hogy a veszprémi
püspökség birtokaira a XVIII. század folyamán a jómódú protestáns magyarok
helyére szegény, mosonmegyeí katolikus németeket telepítettek, úgy állítja be
a helyzetet - magáévá téve az általa is kifogásolt liberális történetírás protes
táns-katolikus ellentét elvét - hogy a katolikus barokkszemlélet gyakor
lati megvalósítása tette tönkre ezen a területen a magyarság kifejlődését és
gazdasági erősödését. «A változásnak előídézői közé - írja - helyesebb az
eddigi sablonos «német szorgalom» és «magyar individualizmus» helyébe a
XVIII. századi barokk világnézetet állítani.. Isbert Mályusz birálatáraírt
válaszában- hangsúlyozta, hogy a reformátusok pusztulását már Békefi
Remig, a kiváló zirci apát és történetíró is vázolta. Különben is a vallási motí
vumok, bár több ízben említést nyertek, nem jellemzőek az egész településre
és «nem változtatják meg azt a tényt, hogy a lassan pusztuló régi magyar
református kisnemességgel szemben ott áll azoknak a németeknek magyar
részről is elismert gazdasági ereje, akik gyakran szegény napszámosokból
kűzdötték fel magukat. Ez szociológiai jelenség ...» Azt hisszük, hogy a val
lási és a gazdasági vonatkozású társadalmi kérdések összekapcsolása nem
éppen a legsikerültebb vállalkozások egyike. A katolikus barokk szemléletet
éppen ezért túlzott és elhibázott dolog úgy beállítani, mintha az a magyarság
romlását célozta volna. Éppen egyik protestáns bírálónk mutatott rá arra,
- a szerintünk helytelen elgondolásra -, hogy «a barokk sem nem katolikus,
sem nem protestáns, hanem van katolikus és van protestáns barokk, mert
egyetemes európai szellemi áramlat volt. Ismeretes ugyanis, hogy nem egy
szerző le tudja vezetni a protestantizmusból a barokkot.s'' Méltán kérdez
hették tehát sokan, hogy mit szólna Mályusz Elemér ahhoz, ha valaki az általa
kifogásolt magyar pusztítónak kimutatott «XVIII. századi barokk világ
nézetet» a protestáns szellemiségbőlvezetné le, amely szellemiségnek egyike,
a lelki szabadságot és az individualizmust oly nagy mértékben alátámasztó
kreációja, a cuius regio illius religio elve volt?

l Isbert. Otto Albert: Das südwestliche ungarische Mittelgebirge. Ismertette
Mályusz Elemér, Századok, 1932. 329-333. IL

2 Isbert Otto: Egy-két helyesbítés. Századok. 1933. 112-115. IL
a Joó Tibor sorai Mihályi Ernő: Egy kis polémia Croceval abarokkról c. tanul

mánya ismertetése során. Századok. 1933. 233. L
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A «XVIII. századi barokk világnézet» hangoztatásának következtében
támadt visszhang késztethette Mályuszt arra, hogy felszisszenjen minden
kimondottan katolikus felfogású mű elolvasása során. Legalább is erre kell
következtetnünk abból, hogy amikor egy katolikus szerzőnek dilettáns módon
megírt könyveit, amelyek tulajdonképpen egyes vidéki lapok tárcarovataiban
megjelent cikkeinek összefoglalásai voltak, mint tudományt veszélyeztető és
a felekezeti békét megbolygató veszedelmes pamfletteket kipelengérezte.
A művek értéktelensége a tudományelőbbrevitele szempontjából kétségtelen.
Ezt Kampis Antalnak azzal a megjegyzésével illusztálhatjuk, amelyet az egyik
kifogásolt műről írt.vhogy «tudományos szempontból való megbírálására nem
is tarthat számot». Ezek után csodálkozunk Mályusz Eleméren, hogy ezeket
a műveket érdemeseknek tartotta egyik, egész kis tanulmányt kitevő ismer
tetése tárgyává tenni. 2 Minden sértő szándék nélkül, szinte a szélmalmok ellen
harcoló Don Quijote jut az eszünkbe, ha látjuk, hogy egy tudósunk, akinek
működésébena modern történeti módszerek egész tárházának gazdag anyagát
és ismeretét fel tudjuk találni, egy tanulmányában, «Szellemtörténet a helyi
monográfiákban» összefoglaló cím alatt, csak egy szerzőnek rosszul sikerült
művecskéivel foglalkozik. Lehet, hogy ebben a tudós részéről finom irónia
rejlik, de sokan ezt nem értették meg és messzemenő következtetéseket vontak
le az e művekben általa megállapított két vezérlőmotívum,- «a szellemtörté
neti szintézis és a mesterségesen feltámasztott és szított protestáns-katolikus
ellentét», - erős kihangsúlyozásából. Ezzel kapcsolatban azután súlyos táma
dások érték Mályusz személyét, amelyekre egyáltalában nem szolgált rá, de
amelyek mégis felhívták a figyelmet arra, hogy nálunk a helytörténetírás terén,
pro és contra, komoly vallási szfneződésekérzékelhetők.Ezek a kiszíneződések

azonban - egy-két riasztó példától eltekintve - főleg protestáns részről nyil
vánulnak meg és - sajnos - antikatolikus tendenciájuk kétségtelen.

Tudjuk, hogy a komoly, vallásos alapokon álló protestáns és katolikus
történetszemlélettőla felekezetieskedés távol áll. Ez természetesen nem jelenti
azt, hogy a magyar léleknek évszázadok során kialakult protestáns és katolikus
színezete ezekben a munkákban eltompulna, sőt igazán tárgyilagosan csak
ezekben a levéltári és irodalmi kutatásokon alapuló, lélektanilag, etikailag és
teológiailag megokolt művekben nyilvánult meg. Mindig a tudományos ala
pokon álló katolikus történészek voltak és lesznek a legelsők, akik saját körük
ben felemelik a szavukat az olyan törekvésekkel szemben, amelyek a protes
táns léleknek alkotásait akarnák kitörölni a magyarság multjából, de ugyanígy
szintén nekünk kell elsőknek lennünk saját értékeink és történeti produk
tumaink helyes szemléletének megvédésében.

Dilettáns írók helytörténeti munkáiban míndíg lehetnek bántó elcsúszások

l Kampis Antal ismertetése. Századok. 1934. 475-476. ll.
I Mályusz Elemér: Szellemtörténet a helyi monográfiákban. Protestáns Szemle,

1933·
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éppen úgy, mint a régi vagy új módszertani iskola hiveinek tanulmányaiban.
Éppen ezért kell, hogy az egyháztörténetirás helyi vonatkozásait lehetőleg

szakképzett vagy helyesen irányított történészek dolgozzák fel, mert katolikus
szempontból a helyzet javulását, - ahogy arra Tóth László rámutatott! 
csak akkor remélhetjük, ha az általános felfogásban gyökerező hibák ki lesznek
küszöbölve és a magyar katolikus egyház újkori történetének eseménytörténeti
kerete már nagyjában fel lesz tárva. Éppen ezért túl korainak tartjuk, hogy
a barokk-kor eszmevilágát a vallási kérdések alapján tegyük felelőssé a tele
pítések történetében megnyilvánuló, a magyarság kárára történő nemzetiségi
előnyomulásokért. Az Isbert által tárgyalt területen ezek az indítékok is két
ségtelen, közrejátszottak, de véleményünk szerint elhamarkodott dolog volt
Padányi Biró Márton veszprémi püspököt. a XVIII. század fanatikusan
magyarosító főpapját bűnbaknak beállítani.

Elhamarkodott lépés volt pedig azért, mert az a Beck Sándor püspöki
fiskális, akinek a kancellárhoz intézett bizalmas, Biró Márton püspöknek ura
dalma körüli eljárását kifogásoló levelét Mályusz döntő bizonyítékként idézi,
a püspök ügyének árulója volt. Beck Sándort hűségébenpüspöki urának ellen
ségei akkor már teljesen megingatták és így a kancellárhoz írt panaszkodó
levelének tárgyilagosságához sok szó fér, a tények pedig annak lényegesen
ellentmondanak.2

Éppen így felesleges volt megtámadni és nagy kérdéssé felfújni tudo
mányos szempontból jelentéktelen munkákat, mert ebből sokan célzatosságra
következtettek és félő, hogy kritikusaink és íróink egyrésze ezen a téren is
követni óhajtja majd a példaadást. Az ilyen veszedelmes félrecsúszásokat
a tudományos egyháztörténetírás fogja eleve is lehetlenné tenni és szeretnénk
azt hinni, hogy a modern alapokon álló egyháztörténeti kutatás a helytörténet
írók műveiben is kifejezésre fog jutni, mert helyesen írta Mályusz Elemér, hogy
(Ca felekezetieskedéstől mentes történetírásra e tekintetben magasztos fel
adat vár.»3

A fentiekben megkíséreltük röviden vázolni a magyar helytörténetírás
kritikai és módszertani problémáit. Azokat az utakat, amelyek irányát Tagányi
Károly elveinek alapulvételével és a német monográfiaírás újabb metodikai
eredményeinek felhasználásával sok jóakarattal és igazi tudományos törek
véssel Mályusz Elemér tűzött ki és amelynek irányítását egyre nagyobb mér
tékben ragadta kezébe. A metodikai fejlődésnek ezek az útjai ma már persze
másfelé kanyarodtak, mint amerre futásukat 1924-ben kijelölték. Ez az elka
nyarodás a helytörténeti irodalomnak népiségkutatások irányában való elhaj
lását eredményezte, amit kritikai téren sok esetben még az antikatolikus ten
denciák kidomborítása tett színesebbé.

1 Századok, 193!. 419-42!. ll.
a Pehm József: Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. Zala

egerszeg, 1934. Magyarosítására 273-303. IL, Beckre 258. és 312. ll.
9 Protestáns Szemle. i. c.
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Az új, idegen lelkiségből fakadt tudományos divatok fölkarolásának
szükségességén kívül a magyar helytörténeti munkák bírálóinak közös meg
győződése, hogy nálunk tudományos alapossággal egy helytörténetkutatónk
sem dolgozik. Mérlegeléseik során állandóan német és francia példák után
indulnak és ezek metodikáját kívánnák átültetni a magyar talajba. Magyar
nyelvű módszertani munkát nem dolgoztak ki és ha összevetjük bírálataikat,
csak színes mozaikdarabok halmazát kapjuk, de arra nézve, hogy tulajdon
képpen mik is lennének a magyar helytörténetírás útjai, összefüggőés kielégítő

választ nem kapunk. Pedig addig, amíg a szakkörök a helytörténetírás techni
kájának mikéntje felől a kutatókat kétségben hagyják, az elbírálásnál sem
szabad külföldi mértéket alkalmaznunk. Meg kell értenünk a vidéki történész
mentalitását és minden lehetőtmeg kell tennünk, hogy az autodidakták készülő

munkái ne nélkülözzék a tudományos alapokat.
Arra nézve, hogy egy-egy dilettáns történetírónak a szülőföld iránti

kegyelettől sugallt, népszerű, de tudományos alapokra épített munkája, 
bár a kutatás terjedelme és az összegyüjtött anyag feldolgozásának módja a
szakképzett történészt nem elégítheti ki - mégis tartalmaz jelentős dolgokat,
Dőry Ferenc szavait kell idéznünk. Szerinte egy ilyen kis könyvnek «tudomá
nyos szempontból is meg van az értéke»." Sokszor azonban még egy olyan
munka is, amelynek tudományos fegyverzete a mult század hatvanas éveinek
mértékét is alig éri el, értékes lehet. Haiczl Kálmán, Érsekújvár törökkori
multjával foglalkozó kis müvének ismertetése során Pleidell Ambrus mutatott
rá erre.P «Haíczl nem a magyar történettudomány t akarta előbbre vinni, hanem
a felvidéki magyarság történeti érdeklődését kívánta valamelyest kielégíteni. Ha így
nézzük ezt a könyvet, akkor azt kell mondanunk, hogy nem végzett hiábavaló
munkát és elérte a célját. Ez esetben az «Érsekújvár multjából» a magyar kultúra
számára többet jelent, mintha szerzője mintaszerű értekezést írt volna a törökkori
magyar végvárakról.»

Szűrjük le tehát a tanulságot és necsak rámutassunk a magyar hely
történeti kutatás módszeres megszervezésének szükségességére, hanem szer
vezzük is meg azt. Ezért a magyar katolikus történészek munkaszervezete,
a realitásoknak megfelelően, a magyar tudomány érdekében egyik legfontosabb
kötelességének tartja, hogy a helytörténetírás módszertani és kritikai kérdéseit
rendszeresen megvitassa.

1 Döry Ferenc ismertetése, Századok, 1933. 347-348. ll.
I Pleidell Ambrus ismertetése. Századok, 1935. 123-24. ll.
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