
boldog és nem mindig békés, de fi-
nomságokban, igényességben annál
gazdagabb idõk levegõjébõl.

A Gresham világa valójában szí-
nes-változatos világok találkozását
jelenti. Ezek a világok, sorsok, élet-
utak önmagukban jelentéktelennek
tûnhetnek a nagy egész, a történe-
lem felõl, pedig éppen rajtuk keresz-
tül nyeri el igazi értelmét egy kor
megismerése. E világok bebarango-
lásához kapunk lelkiismeretesen és
élvezetesen megírt útikönyvet a
szerzõpáros jóvoltából.

P. SZATHMÁRY ISTVÁN

(Válasz Kiadó, Budapest, 2003, 280 oldal,
2600 Ft)

HÓMAN BÁLINT:

AA  ttöörrttéénneelleemm  úúttjjaa

Hóman Bálint a pesti egyetem böl-
csészkarán szerzett történelembõl
doktori oklevelet. A mindenki által
elismert eredményei, imponáló tár-
gyi tudása és kitartó szorgalma, va-
lamint a család kiváló és szerteágazó
társadalmi kapcsolatai révén nyitva
állt elõtte a történészi és a közéleti
karrier lehetõsége is. Hóman az
Egyetemi Könyvtárban kezd dol-
gozni, ahol számba veszi és rendsze-
rezi a könyvtár gazdag, de kellõen
föl nem dolgozott állományát, és
összeállítja a középkori magyar

pénztörténet bibliográfiáját. A pá-
lyakezdõ évek lelkes és aprólékos ku-
tatómunkája meg is hozza gyümöl-
csét: alig harmincévesen az Egyete-
mi Könyvtár igazgatója lehet, és
nem sokkal késõbb jelenik meg az
Akadémia kiadásában a magyar nu-
mizmatika mindmáig kézikönyv-
ként használt alapmûve, a Magyar
pénztörténet 1000�1325 címû mun-
kája. Szakmai pályafutása eddig is
zökkenõmentes volt � 1919-ben ke-
rült sor akadémiai székfoglalójára �,
de ettõl kezdve gyorsan és töretlenül
ívelt fölfelé. 1922-ben az Országos
Széchényi Könyvtár, majd 1923-
ban az e könyvtárnak is otthont adó
Magyar Nemzeti Múzeum elsõ em-
berének nevezik ki. E felelõsségteljes
megbízatásai mellett tovább tanítja
a középkori magyar történelmet a
pesti egyetemen. Közben sorra je-
lennek meg, érdeklõdésének megfe-
lelõen, elsõsorban a korai magyar
gazdaságtörténettel, a magyarság
eredetével, a Kárpát-medencében
való megtelepedésével, majd elméleti,
a történetírás történetével foglalkozó,
a koronként és iskolánként különbö-
zõ módszereket precízen és érdekesen
leíró tanulmányai. A kötetben e cik-
kek gondos válogatásával jól sikerült
kísérlet történik a többnyire még
mindig csak a Magyar Történet társ-
szerzõjeként ismert, korának vitán
felül egyik vezetõ történészeként
számon tartott tudós szerteágazó
érdeklõdésének és roppant tudásá-
nak, így a teljes életmû fontosabb té-
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máinak legalább jelzésértékû bemu-
tatására.

Hómant 1929-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagjává
választják, majd néhány évvel ké-
sõbb, 1932-ben a húszas évek nagy
hatású, ambiciózus és sikeres, mára
csaknem legendává nõtt alakjának,
Klebelsberg Kunónak a helyét foglal-
ja el, csaknem tíz évre, a kultuszmi-
niszteri székben. Az oktatás és a tudo-
mány kiemelt támogatását Klebels-
berghez hasonlóan Hóman is a
kultúrpolitika legfontosabb céljának
tartotta. Minisztersége idején külö-
nös hangsúlyt fektetett a diákok ke-
resztény szellemiségû oktatására és a
tanárok nemzeti jellegû képzésére is.
A nyolcosztályos alapoktatás és az
egységes középiskolai rendszer beve-
zetése mellett ösztöndíjakat alapított,
és támogatta az 1939-ben létrejött Bo-
lyai Kollégiumot (1942-tõl Györffy
Kollégium), mely a szegény, de tehet-
séges, többnyire paraszti sorban élõ fi-
atalok továbbtanulását és ezáltal ér-
telmiségivé válását segítette elõ. 

Hóman Bálint a végsõkig támo-
gatta hazánk németbarát politikáját
és a németek oldalán történõ aktív
háborús részvételét. Különösen ér-
dekes és tanulságos figyelemmel kí-
sérnünk Hóman háború alatti és utá-
ni sorsát, fõként a Magyar Történet
társszerzõjének, Szekfû Gyula életé-
nek tükrében. Hóman a háborús esz-
tendõkben végig részt vesz az or-
szággyûlés munkájában, megszavaz-
za az oroszok elleni hadüzenetet és a

zsidótörvényeket. Szekfû eközben
cikket ír a Népszava híres háborúel-
lenes 1941. karácsonyi számába,
majd a szintén karakteresen ellenzéki
Magyar Nemzetben publikál soro-
zatban, Valahol utat vesztettünk cím-
mel. Hóman az 1944. márciusi né-
met megszállás, sõt az októberi nyi-
laspuccs után is kitart a németek
oldalán, eközben Szekfût Apor Vil-
mos bújtatja a nyilasok haragja és
bosszúja elõl.

A háború után Hómant minden
tisztségétõl megfosztják, és élet-
fogytiglani fegyházra ítélik, a váci
börtön sokat szenvedett lakójaként
hal meg 1951-ben. Szekfû eközben
hazánk moszkvai nagykövete, or-
szággyûlési képviselõ, majd az Elnö-
ki Tanács tagja lesz.

A tudós Hóman Bálint hamvai-
nak exhumálása és méltó újrateme-
tése már megtörtént, rehabilitációjá-
ra, ha sor kerülhet rá, sokáig kell
még várnunk.

SZELKE LÁSZLÓ

(Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 544 oldal,
3800 Ft)

SZEKFÛ GYULA:

RRöövviidd  mmaaggyyaarr  ttöörrttéénneett
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Vajon különös vagy meghökkentõ,
hogy a 20. század egyik legjelentõ-


