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A születésnapot nem jelöli a naptár, azt mi tesszük piros betűs eseménnyé. Az 
erre való emlékezés pedig nem a dátumnak szól, nem is elsősorban az életkor-
nak, hanem az értékteremtő embemek, az egymáshoz tartozás, a szeretet kifeje-
zésének, a köszöntésnek és a jókívánságok tolmácsolásának. Alkalom arra, hogy 
találkozzunk, megosszuk szívet nyitogató és dobogtató örömünket, hogy ezzel is 
megsokszorozzuk azt. 

Ilyen jeles nap Hársfalvi Péternek, a Nyíregyházi Főiskola egyik jogelődje, a Besse-
nyei György Tanárképző Főiskola volt főigazgató-helyettesének, a Szabolcs-szatmári 
Szemle egykori főszerkesztőjének és számos közéleti tisztség viselőjének a 80. szüle-
tésnapja 2008. szeptember 26-án. Hársfalvi Péter ugyanis azok közé a maradandó 
alkotók közé tartozott, akik – Kosztolányi sorait idézve – „Ha nincsenek is, vannak 
még. Csodák. / Nem téve semmit, nem akarva semmit, / hatnak tovább.” 

Mi pedig – kortársak, munkatársak, barátok, tanítványok és tisztelők – nem-
csak megköszönjük ezt az érdemmé nemesedett tevékenységét, örökségét, adakozó 
emberségét, hanem ünnepeljük is őt az ő napján. Bár nem vele, hanem csak az 
emlékek társaságában tehetjük ezt, a megajándékozottak évköszöntő, tavaszkö-
szöntő lelkesültségével vesszük körül üresen maradt székét. A szívünkben nőtt 
örökzöld emlékezet azonban élővé varázsolja közénk. Életórája ugyanis 1985. 
január 6-ától nem ébreszti már az évfordulóra, és azóta kéznyújtás helyett a csil-
lagok közt válogat. Így tartozik hozzánk és a jelenhez, így kötődünk személyéhez 
és általa egymáshoz, amikor az elidegenedés, a sztárok és a rekordok hírvilágában 
az emlékének szentelt időnkkel az emberi, lelki kapcsolatokat erősítjük. 

Az emlékezés szeretetünk és megbecsülésünk része. Tudatában vagyunk ugyanis 
annak, hogy nem a mesterek megtagadásával válhatunk ma~nk is mesterekké, 
hanem éppen az örökségünk lépcsőjén juthatunk magasabbra. Ugyanez vonatkozik 
Hársfalvi Péter volt intézményeire is, hiszen egyik sem lenne ugyanaz a saját múltja 
nélkül. Azaz egy főiskolát nem az alapító okirat vagy a befogadó épület határoz meg, 
hanem szellemisége, az általa közvetített értékek színvonala, elfogadottsága. Ezt 
viszont csak az egymást értelmező és egymásba érő tudás- és alkotásláncszemek 
lelki erényeket is magába építő folytonossága biztosíthatja. Az intézményi meg-
emlékezés éppen ezért sohasem valamilyen képzelt aranykor iránti nosztalgiázás, 
hanem a jövőépítés érzelmi és értelmi kötőanyaga, az egymást váltó nemzedékek 
összekapcsolója. Emellett időbeli viszonyítási rendszert is kínál, amelyben a je-
lenlegi eredményeinket minősíthetjük. Végül fontos a példaadás is: az alkotás és 
a közjó szolgálatáért így fogják majd megbecsülni a mai fiatalokat is. 

emlékezés
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A születésnap nem az elmúlásra emlékeztet. Az élő Hársfalvi Péterhez ugyan 
csak egy kis időutazással lehetünk bejáratosak, de élete mégsem olyan távoli, 
sőt nem is teljesen múlt. Génjei élnek két fiában, három unokájában. De őma-
ga él alkotásaiban is, amelyek egyáltalán nem koptak meg az évek során, mert 
használható tudást hordoznak. Olvasásuk és az emlékek útja újra és újra elvezet 
szerzőjükhöz. 

Hársfalvi Péter a szabolcsi Ófehértón született 1928. szeptember 26-án. A 
kisföldű, feles bérlő paraszti család a szerény jövedelemből négy gyermeket ne-
velt, de csak őt, az idősebb fiút iskoláztatták. Tanító nénije, Orbán Margit és az 
iskolafenntartó katolikus egyház ugyanis felfigyelt a kivételesen tehetséges fiúra, 
és ösztönözték, támogatták taníttatását. A 10 éves Péter így iratkozott be 1939 
őszén a nyíregyházi nyolcosztályos katolikus fiúgimnáziumba, ahol – az Egerben 
teljesített ötödik osztály kivételével – középiskolai tanulmányait végezte és érett-
ségizett 1947-ben. 

Ófehértón, ezen a neki legszebb csillagragyogású, kedves faluban teltek gyer-
mekkori édes évei. Nem tudhatta, hogy – Ady hasonlatával élve – a helyi szikes 
tavacskától vezet-e valamilyen láthatatlan ér az óceánhoz, hiszen egyelőre csak a 
malom, a vásár, Nyíregyháza jelentette számára a táguló világot. Egész életében 
tetten érhető, hogy milyen nagy hatással volt fejlődésére, érlelődő személyiségére 
a szülőfaluja, az örök szilárd pont, ifjúkori lobogásának a táplálója. Innen hozta 
magával a paraszti élet alapélményét, valóságérzékét, a kétkeziek természetességét, 
a föld és a hagyományok iránti érdeklődését, valamint a használni akarást, a tiszta 
emberi kapcsolatok becsületét, erős egyéniségét és öntudatát. Nem csoda, hogy 
amikor már tudósként gondolkozott, akkor is ófehértóiként érzett. Faluja követé-
nek tekintette magát az ezzel járó folyamatos gyakorlati feladatokkal együtt. Klió 
örökségéhez, Ófehértóhoz és Nyíregyházához egyaránt hű tudott maradni. 

Ófehértói álmai, vágyai a nyíregyházi gimnáziumban kaptak szárnyakat. A 
„szőke város” iskolája szinte második otthona lett, amely népi szellemiségével, 
tanárainak kiváló szakmai és pedagógiai felkészültségévei, életpéldájával gyara-
pította ismereteit, formálta világlátását, irányította pályaválasztását. Történelem-
tanára és egyben a honismereti szakkör vezetője, dr. Bálint Béla a történelmet és 
a néprajzot szerettette meg vele, az egykori Eötvös-kollégista irodalomtanára, dr. 
Marssó József azalatt a magyar nyelv szépségeire, különösen a népi írók – elsősor-
ban Illyés Gyula, Németh László, Veres Péter, Szabó Pál, Erdei Ferenc – műveire 
és programjára irányította a figyelmét. Lakatos István osztályfőnök–fizikatanára 
ugyanakkor a saját életútjával ösztönözte pedagógusi pályaválasztását. Ő maga 
pedig komolyan, céltudatosan tanult, bizonyítási vággyal, sőt küldetéstudattal. 
Megszerette a könyveket és a jó filmeket. Közben – mint a háború után eszmélő 
nemzedékének több tagja is – már fiatalon azonosult az ország modernizációjának, 
társadalmi reformjának a szükségességévei, külö.nösen a parasztság felemelkedését 
ígérő törekvésekkel. 

Ezzel a szellemi poggyásszal érkezik formálódásának új színterére, a debrece-
ni egyetemre, ahol az egyetemisták népi kollégiumában ismét találkozik a népi 
hagyományokkal való kapcsolat élményévei, a „fényes szelek” közösségi érzést 
termékenyítő áramával, „világmegforgató” romantikájával. Itt is tovább éltek vele 
falujának dalai, amelyeknek érfelmekkel kísért előadásmódjával igen népszerű lett 
társai körében. Mellette kollégiumi titkárként, szervezőként is sikeres volt. Amikor 
az egyik adománygyűjtő útja után ezt a tevékenységét – mint előzetes jóváhagyás 
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nélküli akciót – kifogásolták, Balogh István, a számára addig ismeretlen paraszt-
párti Hajdú megyei és debreceni főispán állt mellé, hogy aztán ez a találkozásuk 
örök barátsággá melegedjék. Gyakorlatot szerzett továbbá azoknak a kollégistáknak 
a mentésében, pártfogásában is, akiknek szüleit az osztályharc igézetében eljáró 
politikai káderek levették a támogatandók listájáról.1

Az egyetemi képzésben Szabó István professzor hatására – aki elsősorban a 
jobbágyság és a parasztság történetének a kutatásával és meggyőző előadásaival 
vonzotta – jegyezte el magát a történettudománnyal. Már hallgatóként demonst-
rátor lett, majd a magyar–történelem szakos diploma megszerzésével – 1951-ben 
– tanársegéddé nevezték ki az egyem Történelmi Intézetében. Három tanév után 
Szabó Istvánt szerette volna aspiráns vezetőjének megkapni, de miután a példa-
képnek tekintett jeles professzort a jelszavak és vastapsok időszakában méltatlan 
politikai támadások érik, sőt akadémiai tagságától is megfosztják, kívánsága nem 
teljesülhetett. Megmaradt azonban a választott parasztságtörténeti témája, amelyen 
azután Mód Aladár irányításával – és megelégedésére – dolgozhatott 1954 szept-
embere és 1957 szeptembere között az MTA Történettudományi Intézet ösztöndíjas 
aspiránsaként. Emellett azonban kihasználta a tudományos élet központja által 
kínált lehetőségeket: tanult, alkotott, megismerte a fővárosi kutatóhelyeket, a tu-
dományok, a művészetek és az irodalom jeles képviselőit. Figyelemmel kísérte a 
történész szakma eredményeit, sőt hozzászólásaival maga is aktív részese volt ran-
gos vitáinak.2 Kötelező vizsgáinak a letétele után már csak a disszertáció megvédése 
hiányzott a tudományos fokozat megszerzéséhez, de ezt elfújta a történelem, mert 
az értelemnek és lelkiismeretének elkötelezett fiatal történész a Petőfi Kör 1956-
os emlékezetes vitáin bírálta a történelemtudománynak az aktuálpolitikai célok 
szolgálatába való állítását, a történetírás torzításait, valamint a történettudomány 
kirekesztését a politika tudományos megalapozásából.3 Ez az írásban is olvasható 
megnyilvánulása és a forradalom melletti szimpátiája azonban nem maradhatott 
következmények nélkül: nem szerezhetett kandidátusi címet, sem történészi ál-
lást nem kapott. A Központi Statisztikai Hivatal Budapesti Igazgatóságán ugyan 
értelmiségi munkakörbe került (1958. márc. 24-ig), tényekkel dolgozhatott, de ő 
történésznek és tanárnak álmodta magát. 

További sorsát az döntötte el, hogy elfogadják-e a Nyíregyházi Állami Levéltár 
vezetői állására benyújtott pályázatát. Az akkori politikai helyzetben ugyanis a 
szakmai alkalmasság önmagában nem volt elegendő az ilyen tisztség betöltésére. 
A szerencse azonban mellé szegődött, és jóindulatú pártfogója is akadt Gulyás 
Emilné, az egykori ófehértói jegyző, most tekintélyes megyei vezető személyében: 
1958. március 24-től kinevezték a levéltár élére. 

A harminc éves, már tapasztalattal, tudományos felkészültséggel és alkotói si-
kerekkel Nyíregyházára érkező szakembert új tevékenység várta, és itt jött el hozzá 
a családi boldogság is: házasságot kötött szíve választottjával, Soltész Erzsébet 
magyar–történelem szakos tanárral. 

Kiérlelt jövőtervekkel fogott munkához. Mindenekelőtt együttműködést létesí-
tett más levéltárakkal, múzeumokkal, oktatási intézményekkel. Azon fáradozott, 
hogy közgyűjteményének az értékei beépüljenek az oktatásba, a fiatalok tudatába. 

1. Dr. Veress Géza ny. egyetemi docens, Hársfalvi Péter egykori kollégista vezetőtársának adatközlése, 
2008. II. 25.

2. Vita az ellenforradalmi korszak gazdaságtörténetének néhány kérdéséről vagy a Történészvita a Petőfi-
körben. In: Századok, 1956/1–6. 220–238; 425–440.

3. Történészvita a Petőfi-körben. In: Századok, 1956/1–6. 427; 430.
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Vezetésével a nyíregyházi levéltár az ügyintézés hivatala mellett nyitott kutatási 
központ is lett, ahol tankönyvpályázatok, helytörténeti kiadványok, tanulmányok, 
újságcikkek, szakdolgozatok stb. készültek részvételével és támogatásával. Össze-
gyűjtötte a Nyíregyháza örökváltságára vonatkozó forrásokat. A gazdag történelmi 
iratok között azonban nem csak maga érzett I-l késztetést a kutatásra, hanem 
másokat is erre ösztönzött. 

1964. július 1-jével a nyíregyházi tanárképző főiskolára került. Az új állás a pe-
dagógiai munkához való visszatérés örömét és a mindennapos megméretés izgalmát 
hozta számára, új kihívásokkal. Feladata lett a történelem tanszék és a történelem 
szakos tanárképzés megszervezése a vele járó emberi, pedagógiai és szakmai fele-
lősséggel. Olyan tanszék építésén fáradozott, amely megfelel az igényes szakmai 
alkotó műhely követelményeinek, tagjai közösséget alkotnak, továbbá emberi, baráti, 
szellemi és erkölcsi társakként kötődnek egymáshoz. A jövő tanszékéhez ugyan nem 
válogathatott tudományos fokozattal rendelkező pályázók közül, de emberismere-
tét igazolja, hogy fiatal munkatársai pár év múlva már figyelmet érdemlő szakmai 
teljesítményeket mutattak fel, és nyíregyházi tankönyvekből tanultak a magyar 
főiskolák történelem szakos hallgatói. De a történelem szakos képzés színvonalát 
külső óraadók meghívásával is emelte. Rendszeresen tanítottak a tanszéken debre-
ceni, budapesti szaktörténészek és jeles helyi kutatók. Az egyedi előadásokon pedig 
a tudós történészek egész sorával, sőt még atomfizikussal, irodalomtörténésszel, 
tudománytörténésszel és metodikussal is megismerkedhettek a hallgatók. 

Hársfalvi Péter tanszékvezető két főigazgató mellett, két ciklusban (1973–78 
között és 1984-től haláláig) vállalt főigazgató-helyettesi feladatkört, amelyben je-
lentős érdemeket szerzett a főiskola fejlesztésében, tudásközponttá alakításában, 
valamint a hazai tudományos és kulturális élettel, továbbá az ungvári egyetem-
mel való kapcsolat bővítésében. Azonkívül az ő közvetlen irányításával történt a 
gyors- és gépírás, a könyvtár, a népművelés szakos képzés megszervezése, több 
szakpár indításának kezdeményezése, a főiskolai közművelődési tevékenység és 
a tudományos diákköri mozgalom kiszélesedése. Jellemző azonban rá, hogy veze-
tőként nem gondolkodott vagy viselkedett hivatalnokként. Neki nem beosztottjai, 
hanem kollégái és barátai voltak. 

Hársfalvi Péter kiválóan képzett történész volt kandidátusi fokozattal (1978). 
Feldolgozásait a téma- és gondolatgazdagság jellemzi, de különösen a magyar 
parasztság és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye múltjáról gazdagította jelentősen 
és megkerülhetetlenül ismereteinket. Munkái rangsorában azonban előkelő he-
lyet kapnak a szemelvénygyűjtemények, forráskiadványok is. A Magyarország 
története a kései feudalizmus századaiban címmel 1974-ben megjelent főiskolai 
jegyzete pedig a történelem szakos tanárképzésen szerzett elismerést írójának. 
Szakmai publikációinak a száma meghaladja a százat. Időszerűnek éreztük, hogy 
80. születésnapjára a Nyíregyházi Főiskola támogatásával egy válogatást adjunk 
közre belőlük, bibliográfiai melléklettel és tisztelgő írásokkal.4 

Művein alkotói alázattal és tudományos alapossággal, módszerességgel dol-
gozott. Sem az elemző, sem az összegző írásaiban nem tett engedményt a kö-
zépszerűségnek. A szövegezésben azonban a szakszerűség mellett – igazodva az 
olvasmányosság követelményéhez – szívesen érvényesített bizonyos retorikai és 
stilisztikai eljárásokat. 

4. Czövek István–Reszler Gábor (szerk.): Tanulmánygyűjtemény Hársfalvi Péter emlékére. Bevezető Jánosi 
Zoltán. Nyíregyháza, 2008. Bessenyei György Kiadó.
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A történetíráson kívül nagy hatást ért el előadásaival és a legkülönbözőbb 
szakmai rendezvények szervezésével amelyekre Nyíregyházára és a megyébe hozta 
a hazai történészek kiválóságait. Példaként elég itt utalni a nagy érdeklődéssei 
kísért emlékülésre Nyíregyházán (1974, 1984),5 Nyírbátorban (1979, 1983),6 Va-
ján (1983),7 különösen pedig a tízkötetes Magyarország történtének a nyíregyházi 
tanárképzőn rendezett kötetvitáira (1979, 1981),8 valamint ugyanott Bán Péter és 
Kriveczky Béla fogalomgyűjteményeinek a bemutatására (1983).9 E sokoldalú alkotó 
és tudományszervező tevékenységévei párhuzamosan különösen a tudományos 
ismeretterjesztésnek és a honismereti munkának volt fáradhatatlan aktivistája. De 
kreatív kezdeményezése kiterjedt még a kultúra közvetítésének a területére is. Egy-
részt az irodalom és a művészetek vonzásában, másrészt a kultúra életminőséget 
növelő, embert megújító erejének a hitével, a szép átadásának, megszerettetésének 
örömszerző érzésével számos író-olvasó találkozónak volt a házigazdája vagy a 
megyében fellépő színészek, énekesek úti kísérője, közönség előtti bemutatója. 

A szakma mestere, a kezdeményezések motorja kiváló tanár is volt. Nagy fele-
lősséggel, pedagógiai felkészültséggel, szeretettel, érzelmi telítettséggel, sőt szemé-
lyiségével, hitével, szívével, hűségével is tanított. Hallgatóinak teljesítményképes 
tudást közvetített, és általa szemléletet, magyarságot, elkötelezettséget, maga-
tartást, igényességet, ízlést egyaránt formált és erősített. Meghatározó szerepű, 
karakteres, ugyanakkor népszerű, kedvenc tanár volt, akinek vizsgázói nem csak 
a jó jegyért, hanem neki is tanultak. Tisztelték műveltségéért, széles látóköréért, 
emberségéért, önzetlen segítőkészségéért. Röviden: amikor gondolatban összerakjuk 
az igazi tanáregyéniség képzeleti alakját, akkor ő áll előttünk, amint tudás ával és 
egész lényévei töltögeti az agyakat és a szíveket egyaránt. 

Hársfalvi Péter élete mindezekkel együtt a közszolgálattal teljesedett ki. A köz-
életiség azonban nem célnak, szerepvállalásnak, hanem eszköznek, környezetének 
a szellemi gazdagodását szolgáló tennivalónak, a szakmai munkát is segítő és 
kiegészítő tevékenyégnek tartotta. Meggyőződéssel vallotta ugyanis, hogy a tudo-
mányos bibliográfia „nem egyetlen elszámolás az élettel”. Ezért a görög demokrácia 
örökségét követve, egyenesen kötelességének érezte a közéletben való részvételt, 
a közjó szolgálatát. Jelen is volt mindenütt, ahol a szellemi élet szervezőjeként a 
közért tenni kellett és lehetett. Így a közéletiség számára klasszikus értelemben 
vett életprogramot és magatartást jelentett. Vezetőként, lapszerkesztőként ter-
mészetesen nem függetleníthette magát teljesen a politika rideg valóságától, de ő 
elsősorban ügyet és embereket szolgált. 

A szellemi élet mindeneseként tagja volt Nyíregyháza város szűkebb vezető tes-
tületének, párhuzamosan a Hazafias Népfront megyei elnökségének, a Debreceni 
Akadémiai Bizottság elnökségének, a MTA Történettudományi Főbizottságának, 
alelnökét tisztelte személyében a Magyar Történelmi Társulat, valamint a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat Szabolcs-Szatmár Megyei Szervezete, és elismertsége 
emelte a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár megyei csoportjának elnöki 
tisztségébe. 1964-től haláláig volt a Szabolcs-szatmári Szemle felelős szerkesztője. 
Szerepelt a televízióban, rádióban és mindenütt, ahol műveltségével szolgálatot 
vállalhatott. 

5. Századok, 1984/3. sz. 574.
6. Századok, 198062. sz. 326., 1984/3. sz. 565. 
7. Századok, 1983/6. sz. 1451. 
8. Századok, 1981/6. sz. 1223–1256.,1987/4. sz. 672.
9. Századok 1983/6. sz. 1451.
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Hársfalvi Péter érdemeiért nagy megbecsülésnek örvendett. Kapott magas álla-
mi kitüntetéseket és szakmai, megyei, városi elismeréseket egyaránt. Legnagyobb 
kitüntetésnek azonban tanítványainak és környezetének a köszönetét tartotta. Az 
utókor pedig azzal fejezte ki iránta érzett háláját, hogy halála után is kitüntette: 
1986-ban a Molnár Erik-éremmel, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tiszti Keresztjével. 

80. születésnapján ismételten örökbe fogadjuk őt és értékes, létidején messze 
túlmutató szellemi hagyatékát. Ígérjük, hogy emlékét továbbra sem elzárt régiség-
ként őrizzük, hanem az életet tanító, lelke által meglakott történelemként. 
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