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Mély megrendüléssel veszünk búcsút a nagy lelkierővel viselt szenvedés 
után súlyos betegségben elhunyt kiváló történész kollégánktól, Barta Ist
vántól. Tragikusan félbeszakadt értékes munkásságának kiemelkedő ered
ményei szorosan összefüggenek a felszabadulás után a marxizmus—leniniz
mus szellemében megújhodott magyar történettudomány fejlődésével, s 
ennek ezek maguk is fontos előrevivő, kibontakoztató tényezőivé váltak. 

Szentesi parasztcsalád gyermeke volt, középiskoláit szülővárosában, az 
egyetemet Szegeden, majd Budapesten — mint az Eötvös Kollégium tagja 
— végezte, 1935-ben megszerezve a tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Más
fél évet a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként külföldi levéltári 
kutatásokkal töltött, majd 1936 végén a budapesti Egyetemi Könyviárban 
kapott ideiglenes gyakornoki állást. 1941-ben az akkor létesült Teleki Pál 
Tudományos Intézethez nevezték ki; 1942—43-ban a berlini Collegium Hun-
garicumban teljesített szolgálatot. A felszabadulás után Keleteurópai Tudo
mányos Intézetté alakult Teleki Intézet munkatársa volt 1949 évi megszű
néséig, majd a Magyar Tudományos Akadémia ekkor létesített Történet
tudományi Intézetének munkatársa, 1960-tól főmunkatársa lett. 1955-ben 
kandidátusi fokozatot nyert. 1965-ben a történelemtudományok doktora. 
Tagja volt a Magyar Történelmi Társulat igazgató választmányának; részt 
vett a Tudományos Minősítő Bizottság történész szakbizottságának munká-
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jában, szerkesztette az „Értekezések a történettudományok köréből" című 
kiadványsorozatot. Ezúttal különösen is kiemelnénk, hogy másfél évtizeden 
át tagja volt a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bizottságának, s igen 
eredményesen működött közre a magyar hadtörténelmi kutatások jellendí
tésében és színvonalának emelésében. 

Barta István tudományos érdeklődése kezdetben a középkor felé fordult. 
Az egyház és állam XV. századi viszonyát tárgyaló bölcsészdoktori disszer
tációja után külföldi kutatásai a középkori Magyarországnak a korabeli 
európai egyetemekhez fűződő kapcsolataira irányultak, s a felszabadulás 
előtt írt tanulmányai közül a legjelentősebbek ebből a körből merítették tár
gyukat. 

A felszabadulás után -az 1848—49-es forradalom és szabadságharc cente
náriumára való felkészülés keretében kapott feladatok Barta Istvánt új ku
tatási területre irányították. 1947 óta folyamatosan dolgozott Kossuth Lajos 
összes Munkái nagy, kritikai kiadásán; az ez ideig megjelent 11 kötet anya
gát — egy kivételével — ő gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá. E vaskos 
kötetek közül hadtörténelmi vonatkozásban különösen becses forrásokat tesz 
közzé a „Kossuth az Országos Honvédelmi Bizottmány élén" és „Kossuth 
kormányzóelnöki iratai" címűekben. A kötetekkel kapcsolatban végzett ku
tatások új eredményeit számos* tanulmányban dolgozta fel: „Kossuth az 
utolsó rendi országgyűlésen" (1951), „Kossuth és Csányi" (Századok, 1952), 
„A kormány parasztpolitikája 1849-ben" (Századok, 1955—56) stb. Hadtör
ténelmi szempontból különösen figyelmet érdemelnek „A magyar szabadság
harc vezetői és a bécsi októberi forradalom" (Századok, 1951), „Kossuth al
földi toborzó körútja T848 őszén" (Századok, 1952), valamint „Az 1849. január 
2-i haditanács és a főváros kiürítése" (Hadtörténelmi Közlemények, 1955) 
című tanulmányai. Itt kell megemlékeznünk „Fel mindnyájan M hon védel
mére!" című (Spira Györggyel közösen készíteti) antológiájáról (1951) és a 
Hadtörténelmi Olvasókönyv általa összeállított 1848—49-es fejezeteiről (1955). 

A Kossuth-sorozat 1848—49-i köteteinek lezárása után kutatómunkájában 
visszatért Kossuth pályájának reformkori szakaszához; a feltárt új anyag 
itt is arra ösztönözte, hogy egyrészt az eredményeket önálló tanulmányok
ban dolgozza fel, másrészt hogy érdeklődését Kossuth fejlődésével párhuza
mosan kiterjessze a magyar polgári átalakulás egész problematikájára. Ku
tatásai középpontjába a magyar polgári reformmozgalom ideológiájának ki
bontakozását állította. E témakörbe sorolhatók Balásházy Jánosról („Balás-
házy János pályafordulása". Történelmi Szemle, 1957), Kölcsey Ferencről 
(„Kölcsey politikai pályakezdete". Századok, 1959.. „Kölcsey-probiémák". 
Századok, 1962), Felsőbüki Nagy Pálról („Felsöbüki Nagy Pál és a kormány". 
Századok, 1963) írt tanulmányai, s különösen Széchenyi marxista értékelé
sének alapjait felvázoló munkái. (Bevezető tanulmány a „Széchenyi István 
válogatott írásai" című kötethez, 1959, a Széchenyi halálának 100. évfor
dulójára írt Széchenyi-értékelés. Társadalmi Szemle és Századok, 1960; a 
„Széchenyi és a magyar polgári reformmozgalom kibontakozása" című ta
nulmány, Történelmi Szemle, 1960). A bécsi történészkongresszus alkalmá
ból kiadott kötetbe írta „Az érdekegyesítés eszméje a magyar polgári re
formkor kezdeti szakaszában" c. tanulmányát. Röviddel halála előtt jelent 
meg „A fiatal Kossuth" című könyve. 

Barta "István halála történettudományunk fájdalmas, nagy vesztesége. 
Alkotásai megőrzik nevét, s mindenkor tanúskodni fognak tudományos mun
kásságának követésre méltó példás erényeiről. Mi, kik kollégái, barátai, tisz
telői lehettünk, kegyelettel őrizzük ezenfelül Barta István szeretetreméltó 
egyéniségének felejthetetlen emlékét is. 
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