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A magyar történettudomány kézi-
könyve. (Szerkeszti Hóman Bálint.) 
Nagyarányú vállalkozás, amelynek 
elsősorban tudományos jelentőségét 
kell kiemelnünk. 

A történettudomány módszere ál-
landóan fejlődik, a történetíró 
anyaga és azzal együtt látóköre 
tágul, az elmult, történetivé vált éle-
tet mind gazdagabbnak, összetettebb-
nek látja. Ez a fejlődés magyarázza 
meg, hogy a történetírásban össze-
foglalás és részletkérdések finom fel-
fejtése állandóan váltogatják egy-
mást. Amit a tudomány mai állás-
pontján egy tudós nemzedék elégsé-
gesnek és nyilvánvalónak tart, az 
holnapra elavul; elavul, vagy azért, 
mert ú j anyag feltárása az esemé-
nyek fontosabb megismerését teszi 
lehetővé, vagy pedig, mivel az el-
finomult bírálat kikezdi azokat az 
emlékeket, amelyeken a mult meg-
jelenítése alapult. 

A magyar történelem utolsó nagy-
arányú összefoglalása a tíz kötetes 
ú. n. milleniumi történelem. Felesle-
ges vizsgálnunk, hogy ez a monumen-
tális mű mennyiben jelentett hala-
dást Horváth Mihály és Szalay 
László nagy szintézisei után. Szá-
munkra az a tény a fontos, hogy a 
millenium óta jó negyedszázad telt 
el folytonos kutató munkában. Ez-
alatt a negyedszázad alatt történet-
tudományunkban a kutatás mind-
inkább megoszlott; egy-egy kutató 
csak egyes különleges területen vég-
zett beható munkát; a kérdések meg-
szaporodtak, megvilágításukra a 
régészettől a művészet- és irodalom-
történetig a rokontudományok mind 
nagyobb befolyást nyertek. Mind-
ennek mutatkozik a következménye: 
gazdaságunk, társadalmi életünk, 
művészetünk stb. történetéről ma 
már fontosabb képet tudunk alkotni, 
de elvesztettük azt a képességünket, 
hogy egyes korokat egységesen meg-
lássunk és értékeljünk. A modern 
tudományos eredmények alapján ú j 
összefoglalásra van hát szükség. 

Az összefoglalást lehetőleg kevés 
embernek kell megteremteni, nehogy 

veszendőbe menjen a megítélés alap-
jául szolgáló történeti felfogás egy-
sége; de az előkészítés csak kollektiv 
munka út ján végezhető el, ha oda 
adja minden tudós ez összefoglalás 
céljára részletkutatása eredményeit. 
Ezt az ú j szintézist készití elő ós 
végzi el a „Magyar Történettudo-
mány Kézikönyve." 

„Célunk egyrészt a magyar törté-
net ú j szintetikus felfogásának út-
ját egyengetni és a jövő tervszerű 
részletkutatásának irányító szem-
pontokat adni, másrészt a történet-
tudomány művelőinek, a középisko-
lai tanároknak és egyetemi hallga-
tóknak kezébe használható vezér-
könyvet adni. E célokhoz képest nem 
új elméletek és hipotézisek felállítá-
sára, hanem a legutóbbi évtizedek 
részletkutatási eredményeinek tár-
gyilagos összefoglalására s ahol ez 
az előtanulmányok fogyatékossága 
miatt ma még lehetetlen (pl. Magyar 
jogtörténet, Történeti statisztika), a 
jövő kutatás irányát és feladatait 
kijelölő vázlatos feldolgozásra tö-
rekszünk." Ez a „Kézikönyv" pro-
grammja, ennek megfelelőleg oszlik 
két részre. Az első rész a részletkuta-
tások összefoglalása; az első kötet 
felöleli a történetfilozófiát, a hazai 
forráskutatás történetét, a magyar 
történelem elbeszélő forrásairól és 
történeti emlékeiről (okleveles és 
más levéltári források, törvények és 
jogszabályok, jogszokások, néprajzi 
emlékek, régészeti emlékek, irodalmi 
emlékek, politikai és közgazdasági 
irodalom) kialakult ismereteinket; a 
második kötet a történelem segéd-
tudományainak eredményeit ismer-
teti (paleográfia, oklevéltan, pecsét-
tan, chronológia, címertan, genealó-
gia, pénztörténet, történeti földrajz, 
történeti statisztika, nyelvtudo-
mány); a harmadik — az intelligens 
közönség szélesebb rétegeit érdeklő 
— kötet a magyar történelem rész-
tudományainak van szentelve: a ma-
gyar alkotmány- és közigazgatás-
történetnek, a magyar jogtörténet-
nek, egyháztörténetnek, gazdaság- és 
társadalomtörténetnek, irodalomtör-
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ténetnek és művészettörténetnek. A 
második rész a „Magyar történet 
kézikönyve" lesz két kötetben, a leg-
modernebb magyar összefoglaló ma-
gyar történelem, amilyen tudomá-
nyunk mai álláspontján létrehozható. 

A Magyar Történettudomány 
Kézikönyvéből eddig három füzet 
jelent meg. Kornis Gyula „Történet-
filozófiá"-járól már olvasott egy ki-
tűnő bírálatot a Napkelet közönsége. 
A másik két füzet: Szentpétery Imre 
„Chronológiá"-ja és Áldásy Antal-
„Címertan"-a a mű tervének meg-
felelően röviden, de rendkívül vilá-
gosan ismertetik e segédtudományok 
történetét és körét. A szaktudósok 
számára készültek, de azért minden 
intelligens ember, kit családi hagyo-
mányai vagy érdeklődése a magyar 
mult fokozottabb megismerése felé 
vonzanak — s ilyen érdeklődő még 
elég van Magyarországon —, élve-
zettel olvashatja azokat, mert leköti 
a komoly, minden „szakhomály"-tól 
mentes előadásmód, ami a legbizto-
sabb jele annak, hogy biztosan ural-
kodnak tudományuk anyagán. 

Röviden ennyiben jellemezhetnők 
e vállalkozást tudományos szempont-
ból. s ez elégséges is lenne, ha nem 
tartanok más tekintetben gondolko-
dásra késztető jelenségnek. A törté-
nettudomány minden egyéb tudo-
mánynál lényegesen nagyobb mér-
tékben gyakorol befolyást egy nem-
zet erkölcsi habitusára. A magyar-
ságnál még különösen tekintetbe kell 
venni, hogy történeti érzéke igen 
nagy és elhatározóan fontos volt éle-
tére évszázadok óta; történeti tudata 
adott neki erőt államalkotó szerepé-
hez, s nagyon kívánatos lenne, ha e 
tudatot a ma nemzedéke is lelkébe 
zárná féltve őrzött érték gyanánt, 
mivel igen-igen nagy szüksége volna 
reá. A történeti tudatnak azonban 
helyes történeti megismerésen kell 
felépülnie, másként végzetes illuzióit 
táplálására vezet, s ebben az igaz-
ságban van megokolva a történet-
írás és a nemzet életének kölcsön-
hatása. A szabadságharc szerencsét-
len kimenetele után egy nagy törté-
netíró nemzedék és széleskörű, törté-
nelem iránt mélyen érdeklődő közön-
ség vallották a magyarságnak törté-
nete-adta jogát a független állami 
életre. A világháború megrázó élmé-
nyei és katasztrofális következmé-
nyei után, nagy erőfeszítések között, 
kialakulóban van újból egy nagyobb-

arányú történetírói munkásság, mely 
erkölcsi erőben, a nemzeti ideálok-
hoz való hűségben, a nagy elődöket 
veszi mintaképül, — de nincs meg az 
olvasóközönséggel a kellő lelki ösz-
szefüggése. Talán hibás ebben mind 
a két fél; a történetíró, mert elsősor-
ban a szakemberekre van tekintet-
tel, s elhanyagolja az előadás, a vilá-
gos gondolatkifejtés művészetét; a 
közönségben viszont nincs elég el-
mélyülés, nem tud felülemelkedni a 
felszínes napi „szenzáción", s er-
kölcsi alkata nem mindig elég erős 
ahhoz, hogy gyönyörködni tudjon az 
igazság hivalkodás nélküli szépsé-
gében. 

A magyar történettudomány a 
maga részéről becsületesen eleget 
tesz nemzet hivatásának; két nagy 
vállalkozása, „Magyarország újabb-
kori történetének forrásai" és a „Ma-
gyar történettudomány kézikönyve" 
nagyarányú erőkifejtések. Az már 
aztán a magyar közönség komolysá-
gának, lelki kulturáltságának mér-
tékétől függ. hogy kellőleg érdeklő-
dik-e e vállalkozások iránt. 

Miskolczy Gyula. 

Komáromi János: Zúg a fenyves. 
Ki ne ismerné olvasóink közül e 
regény hősnőjének: Mayer Terinek 
történetét? A hős viszontagságos 
érzelmi életét, a hősnő szenvedéseit 
s mindkét if jú szív hűségét? (Fiata-
lok számára találós kérdés lehetne: 
melyik szív volt hívebb a kettő kö-
zül?) Komáromi e regénybe belevitte 
emberi és írói egyénisége minden ro-
konszenves vonását. Kettő ezek közül 
is különösen megragadja az olvasót; 
az író páratlan lírai melegsége és 
gyöngédsége. Megszoktuk a szerző-
től, hogy elbeszélő műveiben is él-
mények sírnak fel, melyek nem meg-
figyelés emlékei, hanem érzések 
visszhangjai. E művében azonban 
uralkodóvá lesz a líra: érzésekkel 
van dolgunk, melyek születnek, fej-
lődnek. keresik egymáshoz az utat, 
míg végül külső és belső gátakon: 
háború okozta nehézségeken s kéte-
lyen és csalódáson diadalmaskodva 
egymásra találnak. Egy bájos kis 
költeményt élünk át, egyes verssza-
kaiban már-már az őszi elmúlás fáj-
dalmát érezzük, de aztán csak ki-
virágzik a mese fája s a végén nap-
sütésben fürdünk. S e napsugár 
nem pusztán a művészi érdek résén 
surrant be a regénybe, nemcsak 
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