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R itkán történik meg, hogy több különböző korszak 
történészei, tanítványok, barátok, kollégák ilyen 
nagy számban fogjanak össze, hogy tanulmánnyal 
tisztelegjenek egy olyan történész-levéltáros előtt, akit a 

szakma ismer, tisztel, s ha esetleg nem kedveli, akkor is 
elismeri Gecsényi Lajos professzor életművét. A kötetet 
készítők nagy száma pedig egyúttal azt is tükrözi, hogy 
a megszólított, két -  egymástól évszázadokra távol eső 
-  korszakról írt maradandó műveket, ez pedig igen ritka 
a történészek között. A kötet köszöntőjében olvashatjuk, 
hogy az életének egyik meghatározó időszakát jelentő 
állomáshelyére, Győrbe ma is hazajár, s hivatali utódai 
ma is főnöknek szólítják. Hozzá kell tennünk, hogy ezt a 
megszólítást hajdani országos levéltári munkatársai szin
tén gyakran alkalmazzák, elismerve ezzel, hogy számukra 
ő volt a meghatározó főigazgató.

Úgy vélem, egy ilyen terjedelmes kötet esetében nem 
csupán a tanulmányok értékelése fontos, hanem először a 
megszólított személyt, az ünnepeltet illik bemutatni. Ter
mészetesen a levéltáros-történész szakma jól ismeri Ge- 
csényi Lajost, de a szakmán kívüliek okkal várhatják el 
a recenzenstől a bemutatást. Gecsényi professzor 1942. 
június 2-án született Tápiósülyben. 1960-ban a nagyká- 
tai Damjanich János Gimnáziumban érettségizett, majd 
1965-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé
szettudományi Karán történelem-levéltár szakon szerzett 
diplomát. 1965-1974 között az MSZMP Párttörténeti In
tézete Archívumában levéltárosként dolgozott. 1974-től 
1987-ig, majd 1994-től ismét a megyei levéltár igazgatója 
Győrben. A két időpont között levéltári delegátusként a 
Magyar Országos Levéltárat képviselte az Osztrák Álla
mi Levéltárban. 1997-től 2009-ig -  rövid kihagyással -  a 
Magyar Országos Levéltár főigazgatója. A köztes idő
szakban, 2002-2003-ban a Magyar Tudományos Aka
démia Történettudományi Intézetének igazgatóhelyette
se volt. 1971-ben bölcsészdoktori oklevelet, 1994-ben a 
történettudomány kandidátusa címet szerzett, 2001-ben 
habilitált. Kutatási területe a 16-17. század gazdaság- és 
társadalomtörténete, illetve a 20. század, ezen belül -  
némi munkásmozgalom-történeti kitérő után -  főként 
a magyar-osztrák kapcsolatok története.

Hivatali munkája mellett -  amikor lehetősége volt rá 
-  tanított az ELTE bölcsészkarán, először megbízott elő
adóként, végül 2004-től címzetes egyetemi tanárként. 
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Szerkesztőként ugyancsak ismert és elismert: a győri Mű
hely című folyóirat alapító főszerkesztője (1978-1984), 
majd a Levéltári Szemle főszerkesztője (1985-1992). 
1991-1997 között a Bécsi Napló szerkesztőségi tagja 
volt. 1995-től a Történelmi Szemlénél különböző fel
adatokat lát el, 2005 óta felelős szerkesztő. 1997-2008 
között a Levéltári Közlemények főszerkesztője.

Az elmúlt évtizedek folyamán a Magyar Levéltárosok 
Egyesületénél és a Magyar Történelmi Társulatnál válasz
tott tisztségeket látott el. Az említettek mellett számos bi
zottság, kollégium, kuratórium tagja, vezetője, ami szinte 
kényszerítően veti fel a kérdést, mikor volt képes elvégez
ni ezeket a feladatokat, s mikor írta értékes tanulmányait. 
A választ nyilván csak Gecsényi Lajos professzor tudja, 
bár levéltári főigazgatósága idején munkatársai nemegy
szer az éjszaka közepén kaptak tőle levelet valamely kéz
irat elolvasásáról, bírálatáról vagy figyelmeztetést egy el
maradt feladat mihamarabbi végrehajtásáról.

E rövid pályakép után óhatatlanul felmerül a -  kötet 
szerkesztői által a bevezetőben is felvetett -  kérdés: „Le
véltáros vagy történész? Történész vagy levéltáros?” S 
nem sokkal később a választ is megadják, amivel min
denképpen egyet kell értenünk: „Gecsényi Lajos majd fél 
évszázad óta testesíti meg a levéltáros-történész típusát.” 
Nyilvánvalóan a kötet szerzői is ezt a felfogást vallották, 
hiszen nagy számban vállalták a felkérést, vagy ajánlották 
fel írásukat. A teljesség kedvéért is hozzá kell tenni, hogy 
a szűk értelemben vett történészek mellett a jogtörténé
szek két olyan jeles személyisége is a szerzők között van, 
mint Mezey Barna és Máthé Gábor. (És akkor még nem is 
szóltunk a tabula gratulatoria névsoráról.)

***

A kötet szerkesztői, Baráth Magdolna és Molnár Antal 
személyükben is demonstrálják Gecsényi Lajos kutatói 
korszakait. A tanulmánygyűjtemény fő fejezetei lényegé
ben ezt a szerkezeti felépítést tükrözik, de mellettük más, 
átfogó, elméleti jellegű írások is helyet kaptak a kötetben. 
A 16-17. századot húsz tanulmány képviseli. Ezt köve
tően néhány 19. századi írás színesíti a kötetet, majd közel 
ötszáz oldalon a 20. század következik. A kötetet Gecsé
nyi Lajos műveinek bibliográfiája zárja.

Az írások többsége számos szakmai nóvumot tartal
mazó kutatási eredményről ad számot. Színvonaluk ter
mészetesen nem mindig egyformán magas, de a recen
zensnek ebben az esetben nem feladata a hiányosságok 
megemlítése.

A szerkesztők igyekeztek rendet vágni a nagyszámú 
írás között, de ez inkább a fejezetek kronologikus sorrend
jében tapasztalható. Az egyes fejezeteken belül a szerző
ket ábécésorrendbe állították, ami esetenként nem csupán 
az időrendileg, hanem a tematikailag összetartozó íráso
kat is szétszakította (pl. Mikó Zsuzsanna és Szabó Csa
ba koncepciós pereket feldolgozó tanulmányai). Ugyanez 
a probléma érzékelhető pl. a 16-17. századot feldolgozó
II. fejezeten belül, amikor egy Mohács előtti írást 150 év
vel későbbi cikk követi, de a későbbiekben a Helytartó
tanács 1769. évi reformja megelőz egy Jagelló-korabeli
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tanulmányt. A viszonylag kis terjedelmű III. fejezetnél 
(19. század első fele, közepe) kevéssé zavaró a névsor 
szerinti tematika, de a 20. század első felét feldolgozó ta
nulmányok sorát a 30-as évek 
kubai forradalmát feldolgozó 
írás nyitja, hogy aztán a ké
sőbbiekben Horvát Boldizsár 
igazságügy-miniszter 1871. 
évi lemondásáról olvassunk 
Mezey Barna professzor tollá
ból. Ugyanakkor Jugoszlávia 
1941. évi felosztásáról nem itt, 
hanem az 1945 utáni történeti 
kérdéseket feldolgozó V fe
jezetben olvashatunk. E fésü- 
letlenség természetesen nem 
csökkenti a kötet tanulmányai
nak értékét, a tematikus-kro
nologikus sorrendbe állítás 
azonban jobban segítené az el
igazodást a kötetben.

A kötet nem csupán tanul
mányokból áll, többen, így 
Szakály Sándor, Vida István és 
Seres Attila forrásokat publi
káltak, amelyek szintén fontos 
adalékai a magyar történet
tudománynak. Természetesen 
vannak rövidebb „szösszene- 
tek”, amelyek szinte az íróasz
talfiókban tartalékként pihenő
anyagokat jeleznek, de itt is több értékes munka található. 
Csak példaként utalnék Bertényi Iván rendkívül érdekes 
és gondolatébresztő rövid tanulmányára (357-362. o.), 
amely egy József nádor jelenlétében tartott avatási ünnep
ség -  a rövid életű kőbányai lebegővasút 1827. évi átadá
sa -  kapcsán a magyar nemzeti színek történetét villantja 
fel, s bizonyítja, hogy a Mátyás király óta az uralkodói 
szimbólumok közé tartozó piros-fehér-zöld színek együt
tese a Habsburgok számára sem volt ekkor még ellenséges 
„hungarus” jelkép. Csak az 1848-as forradalom kapcsán 
vált azzá.

E rövid ismertető keretében nincs mód az írások tel
jes bemutatására, csupán néhány, a recenzens szubjektív 
értékítélete alapján kiválasztott tanulmányt mutatunk be. 
A kötet tematikája jóval szélesebb kört ölel fel, mint ami
hez szakértőként hozzá lehetne szólni.

Az első fejezetben elméleti jellegű írások nyitják a sort. 
A Regensburgban oktató K. Lengyel Zsolt (Hungarológia, 
finnugrisztika és Kelet-Európa-kutatás Németországban), 
Pók Attila, az MTA Történettudományi Intézetének igaz
gatói megbízottja (Gondolatok a progresszió fogalmáról), 
R. Várkonyi Ágnes akadémikus („Örökül a jövő nemze
dékének”. A folyamatosság a magyar történetírásban) ta
nulmányait megelőzve elsőként Glatz Ferenc akadémikus 
írását olvashatjuk (13-20. o.), aki a kötet alaphangját meg
adva a magyar közgondolkodás osztrák képének alakulá
sáról osztja meg gondolatait a 19. század első felétől máig. 
A témaválasztás nem véletlen, hiszen Gecsényi Lajos bé-

csi levéltári delegátusi megbízatását és az osztrák-magyar 
kapcsolatok iránti elkötelezettségét művei is bizonyítják. 
Glatz Ferenc felfogása szerint a hazai közgondolkodás

ban az ellenségkép különböző 
fokozatain keresztül a szocia
lizmus alatt az „idealizált só
gor” vált alapérzéssé, majd a 
rendszerváltást követően -  leg
alábbis a legutóbbi évekig -  a 
„józan barát” képe volt a meg
határozó.

A II. fejezet tanulmányai 
közül elsőként egy olyan írás
ra szeretném felhívni a fi
gyelmet, amelynek témája 
kevéssé áll a szakma érdeklő
désének előterében. Horváth 
József tanulmánya a 17. szá
zadi győri otthonok berende
zését tárja elénk, azaz a kora
beli polgárok életmódjáról ad 
tájékoztatást (197-208. o.).
A politikai események, csaták 
kutatása mellett háttérben ma
radnak az ilyen jellegű írások, 
holott az oktatásban részt ve
vőket, a gyermekeket sokkal 
jobban leköti az, hogy milyen 
módon, milyen körülmények 
között éltek elődeink. Horváth 
József pedig a látszólag érdek

telen végrendeletek és leltárak alapján erre tesz kísérletet, 
s így a szélesebb körű életmódkutatás szükségességére 
hívja fel a figyelmet.

Oborni Teréz és Varga Szabolcs terjedelmében is nagy 
szintézisében a szerzők Jagelló (II.) Ulászló és Szapolyai 
János uralkodását értékelik, némileg változtatva a róluk 
történetileg kialakult, viszonylag negatív megítélésen 
(251-282. o.). A szerzők szerint mindkét uralkodó lehető
ségeikhez képest „az adott körülményekhez alkalmazkod
va politizált, és hozott döntéseket”, így a gyengeségükről 
szóló híradásokat óvatosan kell kezelni.

Pálffy Géza a kora újkori magyarországi és erdélyi fel
keléseket elemzi, rendszerezi (283-300. o.). Megállapítja, 
hogy egy-egy felkelés, esemény hosszúsága nem áll fel
tétlenül összefüggésben jelentőségével. Egyik legfonto
sabb megállapítása, hogy „e korszakban egyetlen magyar, 
szlovák vagy román nemzeti felkelés vagy nemzeti füg
getlenségi mozgalom sem volt”. A 16-18. század folya
mán négy jól elkülöníthető periódust különböztet meg a 
vezetők, a résztvevők összetétele és a megmozdulások 
irányultsága alapján.

Hermann Róbert az önálló magyar hadtudomány ki
alakulásának folyamatát, nehézségeit tárja az olvasó elé 
(363-374. o.). Míg a magyar történettudomány fontos 
eredményeket tudott felmutatni, az önálló magyar had
sereggel nem rendelkező magyar királyságban erre nem 
voltak adottak a feltételek: „jellemző tény, hogy az 1830- 
1840-es években a cenzúra megakadályozta az Akadé-
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mián elhangzott hadtudományi jellegű székfoglaló vagy 
egyéb előadások kinyomtatását is.” A 48-as forradalom új 
feltételeket teremtett, de a magyar hadtudomány képvise
lői nem tudtak ezzel élni, mert „az országnak nem elméleti 
munkásságukra, sokkal inkább hadszervezői képességeik
re volt szüksége”. Mindamellett a korabeli technikai újítá
sok hadászati alkalmazásában a honvédsereg felső vezetése 
az élmezőnybe tartozott (itt épült a világ első katonai célú 
gőzhajója), illetőleg a haditervezésben is szellemes meg
oldással volt képes erőfölényt kiharcolni kisebb létszámú 
haderővel. A szabadságharc leverése után csak az emigráci
óban születtek hadtudományi jellegű művek, s az 1850-es 
évek végétől készültek hadtörténetírással foglalkozó mun
kák. Gyökeres változást csak a kiegyezés, majd a Ludo- 
vika Katonai Hadiakadémia 1873-as megalapítása hozott.

Továbblépve a 20. századba, Fazekas Csaba Prohászka 
Ottokárral foglalkozó írását különösen fontosnak vélem, 
mert elfogulatlanul értékeli az egyébként jelentős életmű
vet felmutató püspök tevékenységét. A szerző látszólag 
egy apró résztémát dolgoz fel -  Prohászka Ottokár 1920 
októberében, a XIII. katolikus nagygyűlésen elhangzott 
beszédét elemzi - , de ezen keresztül az egész életműbe 
és a korba is bepillantást enged. Ismeretes: a püspök a ke
resztény nemzeti eszme egyik meghatározó ideológusa
ként a zsidóság visszaszorításában jelentős szerepet játszó 
numerus clausus törvény elfogadtatásában is fontos szere
pet játszott. A nagy hatású beszéd erősen antiszemita fel
hangjai egyértelműen tükrözik a püspök nézeteit („ezek
ben a zűrzavaros időkben Izrael nyomorult és degenerált 
népe mohón halászott potykák után a zavarosban”). Li
beralizmusellenes megnyilvánulásaival „az erős nemzeti 
érzést” akarta az „egész vonalon beoltani”, ami a beszéd 
hatását vitathatatlanul felerősítette.

A 70. évforduló miatt is kell szólni Molnár Judit tanul
mányáról (465-484. o.), aki összehasonlító elemzésében 
két város -  Pécs és Szeged -  1944. évi „zsidótlanítását” 
hasonlítja össze. A szerző már címével is érzékelteti, hogy 
az eltérő jellegű politika ellenére a végeredmény mind
két városban hasonló lett, sőt, a végrehajtásban kevésbé 
„szorgalmas” Pécsről mindenkit Auschwitzba vittek, míg 
Szegedről a három vonat közül kettőt az ausztriai Strass- 
hofba, ahol munkára szétosztották őket, így több esélyük 
volt a túlélésre.

Saját hajdani érdeklődésem okán is kíváncsi voltam 
Balogh Margit tanulmányára, aki Mindszenty József bí
borosnak a budapesti amerikai követségről való távozá
sát mutatja be (621-632. o.). A jórészt már megjelent, de 
eddig ismeretlen dokumentumokat is feldolgozó írásában 
a szerző objektív módon érzékelteti a Vatikán és a Ká
dár-kormányzat közötti tárgyalásokat, illetve azt, hogy 
a Szentszék képviselőinek milyen óvatosan kellett eljár
niuk, hogy a Magyarországot elhagyni nem akaró idős 
bíboros tudomásul vegye a megmásíthatatlant, vagyis a 
távozást.

Erdődy Gábor írása ugyan Antall Józsefnek az 1956- 
os forradalomról elmondott véleményét dolgozza fel, de

a mának is fontos tanúságot hordozó beszédben az el
hangzás ideje és helye legalább annyira fontos, hiszen a 
miniszterelnök szavai 1991. május 7-én hangzottak el. 
Ha egy szóval jellemezzük a beszédet, akkor a kiegyen
súlyozottságot lehet említeni. Antall József a világháború 
utáni helyzet ellentmondásosságáról a „kétféle katasztró
fa” alternatíváját hangsúlyozta, „hiszen Hitler győzelme 
ugyancsak hatalmas katasztrófát jelentett volna a magyar
ság számára”. A miniszterelnök óvott a történelmi valósá
got eltorzító nézetektől, s 1956 eszmeisége kapcsán utalt 
arra, hogy az egymást követő nemzedékek között a poli
tikai diszkussziót egymás nézeteinek maximális tisztelet
ben tartása határozza meg. Az elemzés -  kimondatlanul 
is -  egyértelműen visszatükrözi, hogy Antall felfogása 
ma már egyesek szemében nem elég radikális akár Nagy 
Imre, de főként Mindszenty megítélésében, akinek poli
tikai rugalmatlanságát eltakarják „jellembeli szilárdságá
nak” örök értékei.

Feitl István elméleti elemzése, írása a Kádár-rendszer 
alkotmányosságának kérdéseit feszegeti (656-667. o.), 
s az évtizedeken keresztül élő 1949-es alkotmány és az 
1972-es módosítás szövegét veti egybe. Ennek alapján 
megállapítja, hogy a két szövegváltozat között az azo
nosságok voltak a meghatározók, s különösen a politikai 
berendezkedés struktúrája mutatott állandóságot. A dikta
tórikus jelleg mellett az eltérés a polgári rendszerektől a 
társadalmi újratermelés mechanizmusából adódik, vagyis 
a piaci elv és gyakorlat helyett a javak bürokratikus újra
elosztását helyezte előtérbe. A bürokratikus redisztribúció 
mindvégig a rendszer meghatározó eleme maradt. „A kor
szak fénykorában a gazdasági, szociális, kulturális jogok 
alkotmányban való rögzítése képezte a Kádár-rendszer al
kotmányának jellegzetességét. Ebben tükröződött a rend
szer paternalizmusa, koraszülött jólétisége ”

Bár a szerkesztők feszített tempóra kényszerül
tek a kötet szerkesztésénél, elütés, értelemzavaró hiba 
alig-alig található a kötetben. A jegyzetek teljes egysége
sítése viszont nem történt meg. Itt csak olyanokra utalok, 
hogy mikor használunk kettőspontot vagy pontot, illetve 
esetenként a szerzők neve teljes, másutt csak a kereszt
név kezdőbetűje található. Egy nyomdahibára viszont 
felhívnám a figyelmet: a kötet 209. oldalától a 221-ig 
tartó tanulmányt fettben szedték ki, ezzel vélhetően nem 
a szerző munkáját akarták külön kiemelni, hanem tech
nikai baki történt.

Jólesően tapasztaltam, hogy több szerző tanulmányá
nak mintegy előszavaként néhány sorban utal arra, miért 
tartja fontosnak Gecsényi Lajos köszöntését, ezzel mint
egy személyessé téve írásukat, ami emberi viszonyukat is 
kifejezi a köszöntött tudós felé. Reméljük, hogy egy ké
sőbbi kerek évfordulón ismét lehetőségünk lesz egy tar
talmas tanulmánygyűjteménnyel köszönteni Gecsényi La
jost, a levéltárost és a történészt.

Ólmosi Zoltán
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