
éve dolgozott már a szótáron, amikor 77 évesen jobblétre szenderült. A pótkötet készítésében 
az anyaggyűjtésig, s az előkészületek befejezéséig jutott. 

Nagy volt az öröm A magyar nyelv szótárának megjelenésekor. Gróf Cziráky János, az aka-
démiai Igazgatótanács tagja indítványozta, hogy a rendkívüli eseményt emlékéremmel ünne-
peljék meg. Radniczky, híres bécsi vésnök „bízatott meg az érem elkészítésével; négy példány 
aranyban készült Fogarasi János, a pannonhalmi apátság mint Czuczor örököse, az Akadémia 
s a Nemzeti Múzeum részére, 11 darab ezüstben a szótári bizottság tagjai számára, s 200 darab 
bronzban azon tudományos intézeteknek, melyekkel az Akadémia csereviszonyban áll, s ré-
szint eladásra. Az előlapon Czuczor és Fogarasi arczképei állanak egymás mellett, a mint ők a 
hálás nemzet szívébe s emlékezetébe is együtt vannak bevésve."22 Ferenc József osztrák csá-
szár és magyar király a szótárból egy példányt magánkönyvtárába helyeztetett, s Fogarasit a 
Szent István rend keresztjével tüntette ki. 

A szótárkészítők érdeme, hogy kitartóan végezték e nagy erőfeszítéssel járó munkát, s hiá-
ba támadták őket, nem adták fel. Folyamatosan tökéletesítették munkájukat, s felismerték, 
hogy hibáival, hiányosságaival együtt is értékes, hiánypótló mű. „Kincsekkel terhelt gályához 
hasonló az, melyből ha szükség esetén a fölösleges túlsúly, az értéktelen lom tengerbe 
hányatik is, még mindig marad annyi becses tartalom, mely a gazdának vágyait kielégítheti, s 
a tulajdonost büszke örömmel töltheti el" - írta Tóth Lőrincz.23 A szótár „becses tartalmával" 
minden bizonnyal hozzájárult a nyelvi norma kikristályosodásához és a nyelvi hagyomány-
őrzéshez. 

R. Torna Kornélia 

Dr. Szabó József, a Madách-kutató püspök 
Balassagyarmat szellemi életéért a legcsekélyebb felelősséget is érzők, e szellemi életet szí-

vükön viselők, soha meg nem bocsátható, helyre nem hozható bűnnek tartják, hogy 1973-ban 
dr. Szabó József nyugdíjas püspök úrnak el kellett hagynia a várost és magával vitte mintegy 
7-8 ezer darabra tehető Madách gyűjteményét Győrbe. Ezzel Balassagyarmat elvesztette azt a 
nagy lehetőségét, hogy e legteljesebbnek tartott Madách gyűjtemény birtokában és ilyen 
nagyszerű tudóssal, kutatóval, aki ekkor még erejének, munkabírásának teljében volt, a Ma-
dách kutatás központja lehessen. 

Ki volt Szabó József, akiről az utókor városunkban utcát nevezett el? 
1902-ben született a dunántúli Kemenesalja egyik falujában, Alsómesteriben. Parasztcsa-

ládból származott, ahol apja és bátyja bíró is volt. Ezt a paraszti származását mindig büszkén 
megvallotta. A tehetséges kis parasztgyerek a soproni evangélikus líceumba került, majd on-
nan a teológiai fakultáson végzett 1926-ban. Felavatása után Győrött kezdte lelkészi szolgála-
tát mint segédlelkész, majd vallástanító. Három év múlva már püspöki segédlelkész, majd a 
győri gyülekezet lelkésze, később igazgató-lelkésze. Huszonegy évig szolgált Győrött, köz-
ben több hónapot töltött Angliában, kiválóan elsajátította a nyelvet, de tökéletesen beszélt né-
metül is. Győrből nősült, felesége művelt, nagyszerű asszony volt, aki mindvégig hűséges se-
gítőtársa maradt. 

Az egyházi emlékezők - elsősorban Veöreös Imre, aki győri lelkésztársa volt - , elég részle-
tesen elemzik nekrológukban Szabó József egyházi működését. Kiemelik, hogy milyen kiváló 
hitszónok volt, ezt a még élő balassagyarmati hívek is bizonyíthatják. Beszédeit a kristálytiszta 
szerkezet, világosság, tömörség jellemezte, tartalmilag pedig a biblia, a teológia tökéletes is-
merete mellett nagy szociális érzékenység és mély magyarságtudat. 

Egyik írásban megjelentetett beszéde 1940. szeptember 15-én, Horthy Miklós Kolozsvárra 
történt bevonulásának napján hangzott el Győrben. Beszédében a „magyar bűnöket" vette 
sorra: testvérgyűlölet, személyválogatás, úrhatnámság. „A hazának éppen ezek ellenkezőjére van 

22 Tóth Lőrincz i. m. 5. old. 
2 3 Uo. 35. old. 
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szüksége: személyválogatás nélküli testvérszeretetre és szolgálatos lélekre" - foglalja össze mondani-
valóját. Igen keményen fogalmazott: „Ebben az országban még ma is vannak első-, másod- és har-
madrendű polgárok. Bíborban feszít az egyik, rongyokban gyalázkodik a másik. Dúsan lakozik az egyik, 
nyomorog a másik. Sehol nem tudják olyan bántó éllel kiejteni ezt a szót, hogy paraszt, mint nálunk, se-
hol sem tesznek olyan felszínes és helytelen alapon különbséget úriember és nem úriember, úriasszony 
és nem úriasszony között, mint nálunk. Sehol sem bélyegzik az embert olyan könnyen kommunistának, 
ha szociális igazságot követel, mint nálunk. Isten nem azért teremtette Kánaánnak ezt a földet, hogy az 
egyik habzsolva éljen rajta, a másik pedig megszökjék róla." Nemigen volt azokban a napokban az 
országban ilyen beszéd, amely a visszatért Erdély feletti örömmámor közepette, a haza és ma-
gyarság forró szeretetével együtt Istennek ilyen figyelmeztető szavát is hirdette volna. 

Szabó József az evangélikus egyházi sajtónak kiemelkedő egyéniségévé vált a győri évek 
alatt. Átvette a Harangszó országos hetilap szerkesztését, megteremtette a Harangszó-nyom-
dát. Tíz éven át szerkesztette a Harangszó naptárt, amely a kezében szinte egyházi évkönyv 
lett. Szellemiségére jellemző, hogy az 1944. évi naptárban megtalálhatjuk Veres Péter: Paraszt-
sors - magyarsors című írását, ugyanitt olvashatjuk Sinka István, Kodolányi János, Erdélyi Jó-
zsef, Tamási Áron prózáit, verseit is. 

Szabó József egyik itt megjelent dolgozatában Ady Endre vallásos költészetével foglalko-
zott. „Ahogy megjelent - írja Ady Endréről - nyomban felsorakoztak a rajongók is, meg a gyűlölők is. 
Ez a két tábor ma is megvan. Mi egyikhez sem tartozunk, mert senki emberért nem rajongunk és senki 
embert nem gyűlölünk. Ady Endrét azonban szomorúsorsú, nagy magyar költőnek tartjuk, a vele való 
foglalkozást pedig érdemesnek - hatalmas, új fejezet a magyar költészetben, Petőfi, Arany s a többi nagy 
lantosunk új társa..." 

Igen kemény ugyanebben a naptárban a Megüresedett keresztyén életformák című írása is, 
amelyben nem kíméli a közéletet sem. Felteszi a kérdést: „Beszélhetünk-e a szó igazi értelmében 
keresztyén Magyarországról és keresztyén Európáról? 

Az általa szerkesztett naptárban A jó magyar könyvek cím alatt ajánlottak között a klasszikus 
magyar irodalom mellett a népi írók szinte teljes munkásságának felsorolását megtaláljuk. 
Többek mellett Illyés Gyula, Féja Géza, Erdei Ferenc, Szabó Zoltán, Kovács Imre, Darvas Jó-
zsef, Sinka István, Szabó Pál, Szabó Dezső, Kodolányi János, Veres Péter, Makkai Sándor, Ka-
rácsony Sándor, Németh László szerepel az ajánlati jegyzékben, ami jól mutatja szellemi kötő-
dését. 

Szabó Józsefnek igen gazdag az irodalmi munkássága. Számos fordítása, írása jelent meg 
különböző formákban. Egy teljesebb, alaposabb életmű elemzés, áttekintés e területen is még 
várat magára. 

1948 elején megválasztották a dunáninneni egyházkerület püspökének. Március 18-án tör-
tént beiktatása Balassagyarmaton, ahol egyúttal a gyülekezet papja is lett. Nehéz időszak kö-
vetkezett az egyházak életében. A Rákosi vezetésű államhatalom megkezdte az egyházak 
működésének korlátozását. Még azon a nyáron államosították az iskolákat, majd az egyházi 
rendeket tiltották be. A lelkészeket, papokat sok helyen személyükben is támadások érték. 

Szabó József azok közé tartozott, akik az új helyzetben is keresték az egyházak működési 
lehetőségeit, anélkül, hogy bármit is feladnának a hit-elveikből. 1952-ben lemondásra kény-
szerült, átszervezés miatt az evangélikus egyház négy egyházkerülete helyett, csak kettő ma-
radt meg. Lemondása után is megmaradt balassagyarmati lelkésznek és még huszonegy éven 
keresztül szolgált ebben a minőségben. A tekintélyét, elismertségét bizonyítja, hogy hét évvel 
később, 1959 júniusától decemberig Vető Lajos püspök betegsége alatt ő helyettesítette teljes 
jogkörrel. 

Az évek során pedig Szabó József - akinek Madách és Az Ember Tragédiája iránti érdeklő-
dése még a soproni líceumban kezdődött - neves Madách kutató és a legnagyobb, legteljesebb 
Madách-gyűjtemény tulajdonosa lett. Irodalomtanára Hollósy Kálmán volt rá legnagyobb ha-
tással e téren. 1948-ban, Madách földjére érkezve, ez az érdeklődés újabb lendületet kapott és 
szinte szenvedéllyé vált. Itt még talált családokat, melyeknek élő kapcsolata volt a költővel. 
Értékes leveleket fedezett fel a gyűjteménye számára, közben kiépítette hallatlanul szerteága-
zó kapcsolatrendszerét a hazai és külföldi Madách-kutatók sokaságával. Nyelvtudása, bámu-
latos kapcsolatteremtő képessége, következetes és szívós kutatómunkája, szorgalma segítette 
mindebben. Végigkutatott minden lehetséges forrást, könyvtárakat, levéltárakat, másolt, 
jegyzetelt. Antikváriumokban állandó megbízatásai voltak, így gyarapodott a gyűjtemény. 
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Dr. Szabó József- Farkas András festménye 

Szabó József „Madách ügyben" jelentós sajtótevékenységet is folytatott. Különösen a jelentő-
sebb évfordulókon jelentkezett cikkeivel, cikksorozatokkal. Ilyen volt 1964-ben, Madách Imre 
halálának 100. évfordulóján, az Evangélikus Életben megjelent cikksorozata. Megélénkült ez 
a sajtótevékenység 1972-1973-ban, Madách születésének 150. évfordulója táján. Ekkor már a 
sajtó is „felfedezte" Szabó Józsefet. Az Ifjúsági Magazin, az Élet és Irodalom, az Új Ember ri-
porterei látogattak Balassagyarmatra, és színes, gazdag írásokban mutatták be a Ma-
dách-gyűjteményt és gondozóját. Sok évtizedes Madách-kutatói munkásságának egyik csú-
csa volt, hogy 1972-ben dr. Szabó József gondozhatta Az ember tragédiája Madách Imre születésé-
nek 150. évfordulójára Bálint Endre illusztrációjával megjelentetett díszkiadását, az általa „hely-
reállított" szöveggel. 



Közvetlen kapcsolatom Szabó Józseffel nem sokkal Balassagyarmatról történő elköltözése 
előtt kezdődött. Végigfotózhattam a gyűjteményét. Harminc tekercs filmet és mintegy négy-
száz diakockát készítettem azzal az engedéllyel, hogy az anyag elsősorban a Madách-kultuszt 
ápolására használható, különösen az ifjúság nevelésének szolgálatában. Még eltávozása előtt 
el is készült egy Madách kiállítás a Balassi Gimnáziumban, amit maga Szabó József nyitott 
meg. Őrzöm az 1973. március 15-én tartott megnyitó szövegét, amelyben a beszédeire jellem-
ző kristálytiszta szerkezettel, tömörséggel fogalmazta meg a madáchi életmű számunkra leg-
fontosabb üzenetét. 

A Palóc Múzeumban egy nagy kiállításon még találkozhattunk búcsúzóul a Szabó-féle Ma-
dách-gyűjtemény legértékesebb darabjaival. Ezt a kiállítást a Balassi Gimnázium akkori igaz-
gatója, Versényi György, igen nagyhatású beszéddel nyitotta meg, ahol szemrehányást tett a 
megye politikai vezetésének, amiért ennek a gyűjteménynek el kellett mennie Gyarmatról. 
Ennek ellenére 1973 nyarán dr. Szabó József gyűjteményével együtt Győrbe költözött. Elég 
határozottan megfogalmazható, hogy ez egyértelműen a városunk elleni politikai aknamun-
ka eredménye volt. Idézek Szabó József egyik hozzám írott leveléből: „Csak megemlítem, hogy a 
Nógrádi útikalauz 1976-os, nagyon szép kiadása a 145. oldalon írja balassagyarmati anyagában: Itt 
gyűjtötte össze Szabó józsef püspök a világ egyik legteljesebb Madách-gyűjteményét. Ez azonban 
1974-ben Győrbe került... Nem én akartam így!---" 

A Nógrád című hírlapban megjelent nyilatkozatában is vall az „elkerülésről": „Huszonöt 
évig voltam püspök Balassagyarmaton, de a megye nem vett sem a gyűjteményről sem rólam tudomást. 
De ezt hagyjuk! Nem akarom kipoentírozni. A lényeg az, hogy én ide akartam adni a gyűjteményt, hi-
szen Madách Imre minden atomjával Nógrádhoz kapcsolódik. Sajnálom, hogy nem így történt..." 

Szabó József nyugdíjba vonulása után neki is, gyűjteményének is Győr adott otthont. A 
Xantus János Múzeumban, méltó helyen rendezhette az anyagot, és tematikus kiállításait Ma-
dách Imre a politikus, valamint Madách a művészetben címmel.1 

A Nógrád megyei Tanács 1983-ban szánta el magát, hogy a 20 évvel ezelőtt alapított Ma-
dách-díjban részesítette a már erősen megromlott egészségű, tudós Madách-kutatót, de ala-
posan megkésett az evangélikus egyház is, amikor csak 1984-ben avatta díszdoktorrá az Evan-
gélikus Teológiai Akadémia. 

Az Evangélikus Élet 1984. március 11-i száma szépen idézi fel az ünnepélyes eseményt a 
győri Öregtemplomban. „Te nyertél tóle díszt, ha megengedi, hogy tégy helyette" - idéz stílusosan 
Madáchtól a cím. Montag Andor, a Teológiai Akadémia professzora ismertette dr. Szabó Jó-
zsef életútját és azt a hatalmas munkát , amit kifejtett a Madách-gyűjtemény létrehozásában, 
egyházi irodalom művelésében, valamint egyházkormányzati munkában. 

1986. október 17-én „Venit summa d ie s . . . " - eljött a végső nap dr. Szabó József életében is -
ahogyan T. Pataki László idézi a Nógrádban írt nekrológban. 

A Kisalföldben Rédey Pál Egy élet Madách vonzásában címmel írta meg Szabó József emléke-
zetét: „Közel fél évszázados papi szolgálatából alig négy évig volt püspök, s ama honoris causa doctort 
is halála előtt néhány hónappal kapta, zseniális képessége pedig inkább irritált, mintsem elismerést vál-
tott ki. Szakadozott volt nagyságának palástja, de ezt a rongyos palástot szokrateszi bölcsességgel és 
egyszerűséggel viselte. »Parasztivadék vagyok« hangoztatta öntudattal, mint a wittenbergi professzor, 
Luther, akinek hitéből merített, s aki ugyanezt vallotta magáról..." 

A legalaposabb emlékezést, bátran mondhatjuk tanulmányt a Diakonia 1987.1. számában 
olvashatjuk Veöreös Imre tollából. Ez a tíz oldalas dolgozat volt a lelkésztárs tollából a leghite-
lesebb és átfogóbb méltatás, emlékezés dr. Szabó József életútjáról. A tanulmány befejező so-
rait idézem: A magasban szerény és irgalmas maradt, a mélyben igényes és csüggedetlen. 

A balassagyarmati evangélikus gyülekezet a közelmúltban emléktáblát avatott dr. Szabó 
József emlékezetére, melyet Réti Zoltán domborműve díszít. 2003. január 29-én Balassagyar-
mat város önkormányzata postumusz díszpolgári címet adományozott részére, amit lányai 
vettek át. 

Kovalcsik András 

1 A győri Xántus János Múzeum Madách-kiállításáról és Szabó József nyugalmazott evangélikus püs-
pökről lásd Vörösmarty Géza írását a Honismeret 1975.6-7. számának 67-69. oldalán. (Szerk.) 
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