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KiemelKeDŐ sZemélyeK, 
KiemelKeDŐ telJesÍtményeK 

a történelmi társulat 
történetéBen

Mann Miklós
az MTA doktora, ny. egyetemi magántanár,

ELTE Bölcsészettudományi Kar

Minden személy, teljesítmény megítélése 
szubjektív. Lehet, hogy nem értenek velem 
egyet, lehetnek az enyémtől eltérő válogatási 
szempontok. Én a társulat XIX. századi tör-
ténetéből Szilágyi Sándor személyét, szerepét, 
kiemelkedő teljesítményét választottam. 

1867-ben a Magyar Történelmi Társulat 
megalakulásával létrejött a magyar történé-
szek, tanárok és érdeklődők központi társa-
dalmi szervezete. A Századok, a Társulat fo-
lyóirata, hamar a magyar történettudomány 
vezető orgánumává vált, különösen azután, 
hogy 1875-ben Thaly Kálmán helyett Szilágyi 
vette át a  szerkesztését. Szilágyi a kö vetkező 
negyedszázadban a Történelmi Társulat, a 
magyar történettudomány legfontosabb szer-
vező figurájává vált: kezdeményezésével, több-
nyire vezetésével jöttek létre mind azok a 
vállalkozások, amelyek meghatározták a ma-
gyar történetírók tevékenységét. 

Szilágyi 1827-ben született Kolozsvárott. 
Nagyapja, majd édesapja is a református fő-
iskola történelemprofesszora volt. Bölcseleti 
és jogi tanulmányainak befejezése után előbb 
jogi, majd újságírói pályára lépett. Szépirodal-
mi lapokat szerkeszt, az ötvenes évek elején 

forráskiadványait, monográfiáit. Az Akadé-
mia megbízásából huszonegy kötetben kiad-
ta az Erdélyi Országgyűlési Emlékeket. Erdély 
XVI–XVII. századi történetéről sok adatot, 
okiratot tett közzé; a Rákócziakkal foglalko-
zó életrajzai az erdélyi fejedelemség felvirágzá-
sának és hanyatlásának korszakát ábrázolják. 

Páratlan munkaerejét saját irodalmi fel-
adatai és hivatali állásának kötelezettségei 
nem merítették ki. Egymásután több törté-
nelmi vállalkozás vezetését veszi át: 1875-ben 
a társulat titkáraként a Századok szerkesztője 
lett, 1878-ban a Történelmi Tár szerkesztését 
bízza rá az Akadémia; 1885-ben pedig meg-
indítja a Magyar Történelmi Életrajzok soroza-
tát. A Történelmi Életrajzok átlag 1300 pél-
dányban jelentek meg, kb. negyven ív terje-
delemben. A sorozatban kiemelkedő történel-
mi személyiségek életrajzait publikálták. Az 
életrajzok előfizetői elsősorban főúri, nemesi 
családok tagjai, ugyanők tűztek ki pályadíja-
kat egy-egy újabb életrajz megírására. De az 
iskolák, a tanárok is az előfizetők sorában 
van nak, tehát az értelmiségi olvasók sem hiá-
nyoztak. E hármas vállalkozás nagyságát bizo-
nyítja, hogy Szilágyi halála után e munkálatok 
folytatása három külön szerkesztőt követelt. 

Szilágyinak sikerült társadalmi kapcsola-
tai és szervezőkészsége révén a Történelmi 
Társulatot erkölcsileg és anyagilag egyaránt 
megerősítenie. Szervezte, irányította a törté-
nelmi források kiadását, kezdeményezte a 
közönség történelmi érdeklődését felkeltő 
társadalmi megmozdulásokat. Megszervezte 
Budavár visszafoglalása kétszáz éves évfordu-
lójának megünneplését, irányította a vándor-
gyűléseket, amelyek növelték a társulat tekin-
télyét, befolyását. A vándorgyűlésekkel, az ún. 
történelmi kirándulásokkal összekapcsolva 
mintegy másfélszáz levéltárt kutattak át, je-
lentősen bővültek a történelmi ismeretek. Az 

arisztokrata családi levéltárakban folytatott 
kutatások maguk után vonták okmánytárak 
kiadását, amelynek költségeit az érintett 
családok viselték. Így jelentek meg a Zichy, a 
Teleki családok okmánytárai, Teleki Mihály 
levelezésének kötetei stb. A vándorgyűlések 
hatására emelkedett a társulat tekintélye a 
köztudatban. A társadalom kezdte megszok-
ni, hogy a társulatot minden, történelemmel 
kapcsolatos kérdésben magasabb fórumnak 
tekintse. 

Hatásában is különösen fontosnak bizo-
nyult az 1885-ben megrendezett történész-
kongresszus, amelynek előadói – Thallóczy 
Lajos, Fejérpataky László és Rómer Flóris – a 
történeti anyagról, a segédtudományokról, a 
történeti érzék felkeltéséről szóltak. Oktatási 
szempontból még érdekesebb volt az a szekció, 
amelynek előadói – Márki Sándor és Marczali 
Henrik – a történelem közép- és fel sőokta tá-
sának kérdéseit fejtegették. A kongresszus 
fontos hozzájárulást jelentett az egyetemi 
szemináriumi rendszer bevezetéséhez, amely 
elősegítette az önálló történész szakképzés 
kialakítását. 

Szilágyi időszakában ugrásszerűen növe-
kedett a társulati taglétszám: az anyagi meg-
erősödés szempontjából is fontosnak bizo-
nyult, hogy a törvényhatóságok, iskolák 
egy más után léptek a társulat tagjainak sorá-
ba. Szilágyi hatására a történelem iránt érdek-
lődő kultuszminiszter, Trefort Ágoston aján-
lotta például a középiskoláknak a Történelmi 
Társulatba való belépést. A társulat közlönye, 
a Századok ívszáma negyvenről hatvanra, a 
példányszám pedig 1300-ról 2000-re emel-
kedett. A szerkesztő a tárcarovatot kibővítet-
te, frissebbé, színesebbé alakította, s a hagyo-
mányos nemesi történetfelfogástól eltérő 
szemléletű szerzőktől is jelentetett meg tanul-
mányokat. Szilágyi felkarolta a szakszerűen 

pedig a híres nagykőrösi gimnázium tanára. 
Nagykőrös a Bach-korszak idején a magyar 
irodalom és tudomány egyik központja: a 
tantestületből hatan lettek az Akadémia tag-
jai. Szilágyi először Arany Jánossal közösen 
magyar olvasókönyv összeállításával próbál-
kozik, de a kiadást a Helytartótanács nem 
engedélyezi. Ekkor fordul a zavartalanabbnak 
ígérkező történettudomány felé; kezdetben 
a hódoltság korával foglalkozik, majd érdek-
lődését Erdély története kelti fel. Egymás 
után publikálja tankönyveit, tudomá nyos 
műveit: az Akadémia 1858-ban levelező, 1873-
ban rendes tagjává választja. A kiegyezés után 
mint kultuszminisztériumi titkár kerül Pest-
re. 1875-ben a társulat titkára, 1878-tól 1899-
ben bekövetkezett haláláig az Egyetemi 
Könyvtár igazgatója. Érdekes, hogy a prímá-
si levéltár vagy a kézirattárakban őrzött leve-
lezés tanúsága szerint a protestáns Szilágyi 
igen jó kapcsolatokat ápolt a katolikus főpap-
sággal: Fraknói Vilmos, Ipolyi Arnold támo-
gatására mindig számíthatott. 

A kiegyezés után, tudományos munkássá-
gát kedvezőbb körülmények között folytatva, 
egymás után jelentette meg erdélyi témájú 
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– részben külföldi egyetemeken is – képzett 
fiatalabb történészgeneráció tagjait. Így 
Fejérpataky László, Károlyi Árpád, Marczali 
Henrik, Márki Sándor, Acsády Ignác, Ta-
gányi Károly, Angyal Dávid, Domanovszky 
Sándor írásai is megjelenhettek.

Valóban, Szilágyi fáradhatatlan munkás-
sága mellett mindig talált időt, alkalmat és 
módot a fiatal történészek nevelésére. Bevezet-
te őket a levéltári kutatás módszereibe, felhív-
ta figyelmüket a külföldi eredményekre; a 
fia tal, tehetséges történészek számára biztosí-
totta a publikálási lehetőségeket. Az ő javasla-
tára küldtek ki évenként egy-egy fiatal törté-
nészt a híres bécsi Történelmi Intézetbe. 
Sze ren csés érzékkel felfedezve a fiatalabb nem-
zedék legkiválóbbjait, valóságos kis munka-
közösséget teremtett maga körül. Az ismer-
tebb történészek közül ő egyengette többek 
között Károlyi Árpád, Thallóczy Lajos, 
Fejérpataky László, Szádeczky Lajos, Marczali 
Henrik, Angyal Dávid pályakezdését. 

Szilágyi titkári-szerkesztői korszaka a 
treuga Dei időszakát jelentette a magyar tör-
ténettudományban; a magyar uralkodó 
osztályok különböző rétegeinek érdekeit tük-
röző irányzatokat – ha nem is tudta közös 
ne vezőre hozni, de – a köztük levő ellentéte-
ket tompítva, közös erőfeszítésre tudta ösz-
tönözni. Szilágyinak, a „nagy kiegyenlítőnek” 

– amint nevezték – sikerült a szembenálló 
nézeteket, a személyi és módszerbeli ellenté-
teket mindenki számára elfogadhatóan ösz-
szeegyeztetnie. 

Különösen jó kapcsolatban állt Ipolyi 
Ar nolddal, aki a társulat alapításában, majd 
munkájában elnökségi tagként, 1878-tól pe-
dig elnökként erőteljesen közreműködött. 
Ipolyi és Szilágyi együttműködésének ideje 
egyike a társulat eszmékben, vállalkozások-
ban leggazdagabb korszakának. 

Szervező tehetségének, a „kiegyenlítési” 
törekvések diadalának, szerkesztői munkájá-
nak csúcspontját jelentette a Honfoglalás 
ezeréves jubileuma alkalmából megjelent, 
általa szerkesztett nagy tízkötetes mű, a Ma-
gyar Nemzet Története. Szilágyi 1893-ban 
kezd te el a szervezőmunkát, az egyes kötetek 
szerzőinek kiválasztását, mégpedig oly mó-
don, hogy közöttük szinte minden irányzat 
képviselője szerepeljen. Az első kötet szedését 
1894 végén kezdte meg a nyomda. Már az 
első kötetek nagy visszhangot váltottak ki, 
jelentős közönségsikert arattak. Különösen 
az illusztrációk gazdagsága tette rendkívül 
vonzóvá a vállalkozást a kritika és a nagykö-
zönség számára. 1895 őszén az első kötetből 
11 600 példány fogyott el, a következő évben 
csak a millenniumi kiállítási pavilonban több 
mint ezer új megrendelő jelentkezett. A tíz-
kötetes mű előfizetőinek száma húszezerre 
emelkedett, s ez nagy anyagi sikert jelentett. 
A sikerben a szerzőkön kívül jelentős szerepe 
volt a szerkesztőnek, aki éveken keresztül 
irányította ezt a vállalkozást. A kötetek szerzői 
között megtaláljuk a kor jelentős történésze-
it, Fraknói Vilmost, Marczali Henriket, Acsá-
dy Ignácot, Angyal Dávidot, Márki Sán dort. 
Az egyes szerzők nézőpontja, történetfelfogá-
sa között voltak eltérések, egyesek a történe-
lem eseményei iránt érdeklődtek, mások 
társadalomtörténeti, művelődéstörténeti 
problémákat tárgyaltak részletesen.

Szilágyi a millenniumi mű szerkesztésé-
nek befejező fázisában, 1898-ban – súlyos 
betegsége és 71. életéve ellenére – is fáradha-
tatlanul dolgozott, szervezett. Volt olyan nap, 
amikor száznegyven levelet is diktált. Az év 
végére megjelent a tizedik kötet is, s ezzel 
véget ért az 1893 elején megkezdődött munka. 
Az ő érdeme, hogy a század végén, öt év alatt 
megvalósult ez a sorozat, a XIX. századi 

magyar történettudományi kutatás eredmé-
nyeinek a kor tudományos színvonalán álló, 
ma is fontos összefoglalása. 

Az elmondottak alapján megállapíthatjuk: 
Szilágyi Sándor titkári, szervezői és szer kesz tői 
tevékenysége a Magyar Történelmi Tár sulat 
történetében jelentős helyet foglalt el.  

Előadásomban először egy XIX. századi tit-
kárról, szerkesztőről szóltam. A XX. század 
első feléből egy elnököt választottam, akinek 
kiemelkedő teljesítményét valamennyien jól, 
jobban ismerjük. Hiszen a század legjelentő-
sebb kultuszminiszteréről van szó, akit csak 
Eötvös vagy Trefort mércéjével mérhetünk. 
Kle belsberg Kunó grófot 1917 februárjában 
majd nem egyhangúlag választották a Törté-
nelmi Társulat elnökévé, s ezt a tisztségét 
1932-ben bekövetkezett haláláig töltötte be. 

Bár közvetlen munkatársai – Kornis 
Gyula államtitkár, Domanovszky Sándor, 
három évtizeden át a Századok szerkesztője 

– elismerték érdemeit, mégis utódai, így 
Hóman Bálint, aki miniszterként vagy a 
társulat elnökeként követte őt, több vonat-
kozásban vitatták, módosították eredménye-
it, alkotásait. A marxista történetírás főleg a 
neonacionalizmus ideológiáját bírálta. 
Klebelsberg megítélésében az áttörést Glatz 
Ferencnek a Századok 1969-es évfolyamában 
megjelent tanulmánya jelentette, amelyben 
jogosan kiemelte tudományszervező tevé-
kenységének eredményeit. Ugyancsak Glatz 
szerkesztette Klebelsberg beszédeinek váloga-
tását, amely tartalmazta többek között szá-
mos társulati közgyűlésen elhangzott elnöki 
megnyitó részleteit is. Az utóbbi évtizedekben 
történészek, neveléstörténészek több kötetet, 
tanulmányt publikáltak Klebelsberg műve-
lődéspolitikájának egyes területeiről. Ezért 
most csak címszavakban szeretnék utalni a 

magyar történettudomány érdekében kifej-
tett tevékenységére.

Klebelsberg a magyar kultúrfölény bizo-
nyítására szintetikus munkálatokra, az újkor 
kutatására gondolt; az aktuális politikai kér-
dések történeti alapokra helyezett vizsgálatát 
sürgette. Felhívta a figyelmet a modern álla-
mi és társadalmi berendezkedés alapjául 
szolgáló intézmények történetének feltárásá-
ra. Már első elnöki beszédeiben felvetette a 
tudósnevelés feltételeinek átalakítását, s gon-
dolt egy hazai történeti intézet létrehozására 
is. A külföldi intézetek alapítása csak később 
vetődött fel.

A háborús vereség, az összeomlás utáni 
katasztrofális inflációs gazdasági helyzetben 
Klebelsberg anyagi támogatásban részesíttet-
te a történészeket, nyomdát alapított, papírt 
szerzett a kiadványok megjelentetéséhez. Ked-
vező munkakörülményeket biztosított a Bécs-
 ben dolgozó történészek számára. A konszo-
lidációval összefüggésben javult a Századok 
helyzete. Klebelsberg támogatta a fiatal ku-
tatókat, gondoskodott a tehetségesek külföl-
di ösztöndíjairól, megteremtette a külföldi 
kutatási lehetőségeket. Mecénások megnye-
résére is törekedett az arisztokrácia avagy a 
nagytőke képviselőinek bevonásával; ugyan-
akkor iskolák, egyesületek, múzeumi és levél-
tári tisztviselők, tanárok, tanárjelöltek, pa pok 
vagyis – Domanovszky megállapítása szerint 
– „a tágabb szakkörökhöz tartozók” is támo-
gatták a társulatot. 

A legfontosabbnak az elnök tervei közül 
az a forráskiadvány sorozat bizonyult, amely 
a Magyarország újabb kori történetének forrá-
sai címet viselte, s amelynek terve élvonalbe-
li történészek bevonásával már a Történelmi 
Társulat ötvenéves jubileumi közgyűlésére 
elkészült. A sorozat igyekezett a XX. század 
legmodernebb forráskiadási elveit érvényesí-
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teni. 1918-ban publikálták a Századokban a 
forráskiadási elveket, s ennek megfelelően 
je lentek meg a kötetek. Az okmányokat gon-
dosan, az összes elérhető variánsban közölték, 
a szakkifejezéseket magyarázták, a gondosan 
jegyzetelt forrásokat alapos bevezető tanul-
mányok világították meg. 

A munkálatokban a két világháború kö-
zöt ti korszak jeles történészei vettek részt: 
Do manovszky Sándor, Károlyi Árpád, Szekfű 
Gyula, Eckhart Ferenc, Szentpétery Imre, 
Hó man Bálint, Mályusz Elemér, Csánki 
Dezső, Miskolczy Gyula, Lukinich Imre, 
Angyal Dávid, Viszota Gyula, Hajnal István 
stb. Az első kötet, a Döblingi hagyaték, 1921-
ben jelent meg. Klebelsberg szívesen támogat-
ta a nagy témacsoportokat, vagyis a Széche-
nyi-sorozatot, a nemzetiségi kérdésekkel 
fog lalkozó köteteket, a nádor sorozatot, a 

Batthyány-iratokat. Általában évente négy 
kötet, Klebelsberg életében összesen huszon-
négy kötet jelent meg. Azóta újabb húsz 
kötet látott napvilágot. E sorozattal, a Törté-
nelmi Társulat helyze tének konszolidálásával 
Klebelsberg, a nagy kultúrpolitikus valóban 
beírta nevét társula tunk jelentős munkásai-
nak, elnökeinek sorába. 

Nehéz feladat a XX. század második fe-
léből kiemelni olyan történészt, tudomány-
szervezőt, akit e felsorolásban Szilágyi Sán-
dorhoz, Domanovszky Sándorhoz vagy Kle-
belsberg Kunóhoz hasonlíthatnánk. Legyen 
ez a jövő történészeinek feladata.

Kulcsszavak: Szilágyi Sándor, Történelmi Tár, 
Ipolyi Arnold, Magyar Nemzet Története tíz 
kötet, Klebelsberg Kunó, Magyarország újabb 
kori történetének forrásai
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A bőséges hazai historiográfiai szakirodalom 
sok, fontosnak ítélt történész személyiség 
pályáját és munkáit mutatja be. E szakiroda-
lom tökéletesen alkalmas arra, hogy a törté-
nészek legfontosabbjait kiválaszthassuk, de 
nem törekszik a vizsgált személyek tulajdonsá-
gainak szociológiai értelemben standard le-
írására, s a nem publikáló történészekről 
ter mészetesen nem szolgáltat adatokat. ( Erős, 
2000; Glatz, 1990, 1980; Hajnal, 1939 
[1993]; Kriston, 1991; Lederer, 1969; Mályusz, 
é. n.;, Márkus, 1963; Pók, 1982; R. Várkonyi, 
1973; Várdy, 1976.)

 Amiképp azonban a Történelmi Társulat 
szakmai rekrutációja is a történészdiplomá-
sok teljességére (sőt a történelem iránt érdek-
lődők még szélesebb körére) terjedt ki, a tu-
dományszociológus-felsőoktatásszociológus 
számára is a „történészek társadalmi csoport-
ja” sokkal szélesebb kategória, mint akikre a 
historiográfiai irodalom kiterjed.

a) „Történészek” mindazok, akik törté-
nelem szakos bölcsésztanári vagy bölcsész-
doktori diplomával rendelkeznek. Minthogy 
Karády Viktor korábbi kutatásainak folyta-
tásaképpen – az NKFP1 és az OTKA támo-

gatásával közös történeti elitkutatást indítot-
tunk, e csoportot szinte teljeskörűen ismerjük. 
A bölcsészdiplomások adatbázisát, amelyre 
további elemzéseim alapulnak, Biró Zsuzsan-
na Hanna gondozta. (Biró, 2008)

b) Azok a személyek, akiket a történész 
szakma valamilyen „nyilvános aktussal” be-
fogadott, nem egyszerűen társulati tagként, 
hanem publikáló társként. A Századok írói 
köre mindenképpen ide tartozik, az ő elem-
zésük is lehetséges, tekintettel arra, hogy a 
Századok bibliográfiája rendelkezésre áll. 

c) Azok, akiket történésznek tartanak a 
kortársak és az utókor, akiket a standardnak 
tekinthető historiográfiai kézikönyvek meg-
említenek, illetve akiket a mérvadónak te-
kinthető lexikonok „történészként” vagy 

„történetíróként” tartanak számon – ennek 
az utolsó csoportnak az elemzésére más alka-
lommal kell majd időt szakítanunk.

A történészdiplomások 
szocio-demográfiai háttere

A vizsgált időszak 9162 bölcsészdiplomása 
közül 1823-nak (19,9 %) van történész diplo-
mája, azaz az egyik legnagyobb – szakválasztá-
sa szerint megragadható – bölcsész-alnépesség-
ről van szó. A történészdiplomával rendelke-
ző népesség több csoportra osztható, aszerint, 

1 NKFP 5/074/2004, kutatásvezető Karády Viktor, 
OTKA 49378 kutatásvezető Nagy Péter Tibor, mind-
kettőről lásd: http://wesley.extra.hu
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