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Erős Vilmos

Szabó István előadása a tudományos m agatartásró l1

Az alábbi dokumentum a neves debreceni történész, Szabó István egy felszólalás- 
tervezete. Szabó István szövegének apropóját az ellene 1948-49-ben indított táma
dássorozat adta.1 2 Mint ez immár közismert a kritikák főként A szabadságharc 
fővárosa Debrecen című kötetre irányultak. A centenáriumi ünnepségek lezárása
ként a Magyar Történelmi Társulat 1949 decemberében Debrecenben tartotta ván
dorgyűlését. Itt először - az ünnepség délelőttjén - az egyetem aulájában Sólyom 
László tartott előadást a szabadságharc bukásának katonai okairól.3 A rövid idő 
múltán koncepciós perek áldozatául esett Sólyom főként a köznemesség, azaz a 
békepárt s legfőképpen Görgey árulásában látta a szabadságharc bukásának elő
idézőjét. Ezután következett Szabó István előadása, aki nem elsősorban a katonai 
kérdésekkel foglalkozott s a bukást különböző tényezők - nemzetközi helyzet, nem
zetiségi mozgalmak, anyagi-gazdasági bázis hiánya stb. - együttes hatására vezette 
vissza.4 (Tehát a köznemesség egészének áruló szerepét ekkor sem ismerte el.) A 
szóbanforgó nap délutánján a történelmi szeminárium helyiségében egy szükebb

1. A dokumentum az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtara Kézirattárában talál
ható, Ms 5439/15 jelzet alatt.

2. Erről részletesen v.ö. Erős Vilmos: Szabó István és 1848/49. Történeti Tanulmányok 
X. 2002. 9-37.Itt utalok a kérdéskörrel kapcsolatos korábbi irodalomra is. Újabban 
mindehhez még v.ö. Borosy András: Találkozásaim, barátságom Balogh Istvánnal. 
In: Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Ba
logh Istvánt. Debrecen-N y íregyháza, 2002.13-17; Illetve Balogh István: A debreceni 
egyetemi összeesküvés 1950-ben. In: Emlékkönyv Borosy András nyolcvanadik szü
letésnapjára. Pest Megyei Levéltár, Budapest, 2002. 17-34. ValamintMódy György: 
Egy centenáriumi kötet »kiátkozásának« történetéhez. Debreceni Szemle, Vll.évf., 
1999/1. sz. 109-112.

3. Sólyom előadására v.ö. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. I-IÍ. Budapest, 
1994. II. 235-242.

4. Szabó István szóbanforgó előadására Vő.: MTAKt Ms. 5439/9.
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körű ülés következett. Az ülésen a Szabó István elleni kritikák egy szerzője, Balázs 
Tibor megismételte a korábbi vádakat s - egyes visszaemlékezések szerint - felszó
lalt Mód Aladár is. Mindketten arra kívánták rábeszélni Szabó Istvánt, hogy gya
koroljon önkritikát.'

Az ellene felhozott vádakra Szabó az itt közölt reflexióval kívánt válaszolni, 
melyben a tudományról vallott felfogásának, tudományos magatartásának fő elve
it fejti ki. A debreceni történész gondolatmenetének egyik lényeges mondanivaló
ja, hogy elismeri: a történetírásban alapvetőek a szubjektív, értékelő, a történész 
egyéniségét is érvényre juttató narratív elemek. Azaz, a történész a forrásbázis fel-

Borosy András egyébként szóbanforgó cikkében a következőképpen foglalja össze a 
Szabó István felszólalásához kapcsolódó eseményeket: „ 1949-ben a Magyar Törté
nelmi Társulat kihelyezett vándorgyüést tartott Debrecenben. A vándorgyűlés nyil
vánvaló célja Szabó István professzor önkritikára kényszerítése volt. .Az egyetem nagy
termében Sólyom László tábornok /akkor még életben lévő/  vezérkari főnök tartott 
előadást az »áruló« Gőrgeyről, s ezután várták Szabó István önkritikus válaszát, 
amit hiába vártak. Szabó István érdekes előadást tartott, de ebben önkritika nem 
volt. A nagygyűlést délután a történelmi szemináriumban folytatták, mint »kisebb« 
gyűlést. Az ültetést úgy intézték, hogy az asztalfőn Elekes Lajos, az ELTE nagyon 
marxista professzora ült, mellette egyik oldalon Szabó István professzor, vele szem
ben Balázs Tibor, a Társadalmi Szemlében megjelent »megsemmisítő« kritika egyik 
szerzője. A terem megtelt részben debreceni egyetemi hallgatókkal, tanáraikkal s a 
nagygyűlés résztvevőinek akkora részével, amekkora a nem nagy teremben elfért. A 
jelenlevők nem csekély része kb. egy autóbuszra való budapesti egyetemi hallgató 
volt, kiket Elekes Lajos hozott magával...Elekes Lajos megnyitotta az ülést, Balázs 
Tibor kapott szót és elsorolta a közvetlenül vele szemben ülő Szabó István szemébe 
azokat a vádakat, melyeket a Társadalmi Szemlében már leírt. Ekkor kellett volna 
Szabó Istvánnak - végre valahára önkritikát gyakorolnia Elekesek elvárása szerint. 
Ez azonban nem következett be. Szabó István feje elvörösödött (sosem láttam addig 
elvörösödni) és láthatólag válaszra készült. A teremben rendkívüli feszültség keletke
zett. (Magam is közelebb léptem egy székhez, hogy ha netán verekedni kell, legalább 
legyen valami nyoma.) A feszültséget észlelte az elnöklő Elekes Lajos is, és mielőtt 
Szabó István válaszolhatott volna, gyorsan berekesztette az ülést, »híveivel« együtt 
buszra szállt és eltávozott Budapest irányába, a szemináriumban maradt debreceni
ek nagy megkönnyebbülésére. ”
Borosy szerint azután ennek az afférnak is köze volt ahhoz, hogy Szabó István tanít
ványait „eltávolították’' az egyetemről, Szabó Istvánhoz ugyanis nem mertek hozzá
nyúlni. „A kommunista vezetés úgy látta - írja a továbbiakban Borosy -, hogy a kivá
ló tudós Szabó István eltávolítása az egyetemről nem lenne célszerű, hanem meg kell 
fosztani tansegédszemélyzetétől - mint állítólag Audios Erzsébet kifejezte magát »szét 
kell robbantani sleppjét« és új, népi származású tansegédszemélyzettel kell körül
venni. ” Borosy i.m: 16.



tárásán túl, eredményeit egy nagyobb egész, a történelemről és a valóságról (bele
értve ebbe saját korának aktualitásait is, mondjuk a crocei prezentizmus értelmé
ben) alkotott általános nézetrendszerébe is beleilleszteni kívánja. Nála e nézet
rendszer axisát az képezte, hogy történetírói tevékenységével a nép, a parasztság, 
különösen azseilérség felemelkedésének ügyét kívánta szolgálni. A nép, a népi ség 
gondolatköre azonban nem jelentette a „völkisch” ideológián alapuló jobboldal 
kiszolgálását. Ezt bizonyítja egy a Népszavában megjelent 1942-es bírálat is. En
nek szerzője főként Szabó István könyvének tárgyilagosságát hangsúlyozza. A fel
szólalás-vázlat befejező részében Szabó néhány személyes momentumot villant 
fel, amelyek arra késztetik, hogy korábban kialakított álláspontját - a nép, a közös
ség ügyének szolgálatát - továbbra se adja fel.

Szabó Istvánnak feltehetőleg nem volt módja szövegét felolvasni. Közlése mégis 
lényeges, hiszen újabb fontos adalék történetírói oeuvre-jének mélyebb megisme
réséhez.

„Szeretném, ha senki sem venné tőlem szerénytelenségnek, hogy az elhangzott 
bevezető tájékoztató6 utóm elsőnek kérek szót. Úgy hiszem, hogy kérésemre elég 
magyarázatot nyújt az a körülmény, hogy szerény személyem a közelmúltban a 
sajtó nyilvánossága elé került. Úgv tudom, hog\> ez a megbeszélés egyetemünkön a 
kölcsönös megnyugvást óhajtja szolgálni és magam is e kölcsönös megnyugvás
hoz óhajtok hozzájárulni szavaimmal.

Szavaimat tudományos magatartásom megvilágítására óhajtanám fordítani. 
Tudományos magatartásom megvilágítására azért, mivel ez forog szóban s erről 
volt szó a nyilvánosság előtt is. Hangsúlyozni kívánom, hogy tudós emberrel szem
ben ezt egészen természetesnek és helyénvalónak tartom. Tudományos magatartás 
alatt pedig azt értem, hogy miként viszonylik valaki tudományához, miként bánik a 
tudomány apparátusával és becsületes meggyőződéssel és szándékkal keresi-e 
minden tudomány végsőposztulátimát: az igazat, a valót. Ez határozza meg, hogy 
hogy tudóssal vagy sarlatánnal van-e dolgunk. Tudomány és igazság, tudomány és 
valóság korrelativ fogalmak: ami igaz, az valóság s a tudomány csak akkor tudo
mány, ha a valóságnak az igénye él benne. Az igaznak és valónak a megfejtése 
egyúttal előre is mulat, a tudománnyal tehát korrelativ a haladás is, végül is a 
Tudomány tehát csak akkor tudomány, ha haladást szolgálni képes. Természetesen 
minden tudomány a maga módján és eszközeivel teszi ezt. A tön énét tudomány 
nyersanyaga, amivel bánnia kell, a történeti élet reánk maradt adatvilága, mely-

в. Szintén Borosy András visszaemlékezései szerint a bevezető tájékoztatót a debreceni 
egyetem történelmi szemináriumában Balázs Tibor, a Századok-ban és a Társadalmi 
Szemlében megjelent kritikák egyik szerzője tartotta. V.ö. Borosy: Találkozásaim, 
barátságom Balogh Istvánnal. 16.

157



ben maga a történelem rögzítődött meg. A történetkutató kezében az adatokból 
konstruálódik meg a történeti tény s a tényekből épül fel a történelem, annak egész 
corpusa, mintegy testisége. Magam mindig arra törekedtem, hogy a történelemnek 
az a corpusa, melyet formálok, ne valami lebegő, valami vizionárius legyen, ha
nem legyen a valóságtól megkötött, legyen a valóság matériája. Az azután, hogy 
az adatokból miként állnak elénk a lények és a tények miként válaszolnak kérdése
inkre, természetesen nem csupán módszer kérdése, hanem kérdése a szemléletnek, 
a kutató szemléleturaló és formáló képességének is. Ez azt is jelenti, hogy a törté
neti megismerés szubjektív művelet. De vajon az optikai lencse állal közvetített 
kép is egyszerű gépies másolata-e a valóságnak, hiszen az optikai lencse képe is 
kifejezi a lencse anyagának szubjektív tulajdonságait. Ezt pedig azért kívánom 
hangsúlyozni, hogy megállapíthassam azt, hogy a történetkutató egyéni prizmáján 
kérésziül megjelenített történeti képben még inkább benne foglaltatik a történet
kutató szubjektív egyénisége. Benne vannak a kutatóra ható társadalmi erők is, 
annak a kornak a tartalma és törekvése, amelyben a kutató él. A kor kérdései ugyan
is, amelyeket személyes kérdéseink gyanánt élünk ál, érzékletesebbé tesznek ben
nünket a múlt hasonló kérdései irányában, új kérdéseket nyitnak meg előttünk és 
új nézőpontokat nyújtanak számunkra. így van ez mai is, nyilvánvalóan így van 
velem is s hogy így van, azt talán nem is nekem, hanem inkább olvasóimnak és 
hallgatóimnak kell megállapítani. A történetkutatónak a korunk kérdései irányá
ban való pozitív állás foglalása többé-kevésbé kifejezésre jut már tárgyválasztásá
ban is. Nálam ez az állásfoglalás úgy jutott kifejezésre és kifejezésre jutott nem 
csupán újabban, hanem kezdettől fogva, hogy a nép7 8 történeti élete felé fordultam. 
Szerény történetírói munkásságomnak java része a társadalomnak szólt és pedig 
múltbeli magyarságunk legmélyebb népis rétegének, parasztoknak zselléreknek. 
Sorsuk kérdéseire kerestem a feleletet, kerestem csak úgy, ahogy erőim arra ké
pessé tettek, és ahogy felismerni véltem a végsőposztulátumot, a tárgyikig igazat. 
Nem óhajtom tagadni, hogy munkáim bírálói és méltatói részéről éppen a tárgyi
lagosságra való törekvésem hangsúlyozását éreztem a legnagyobb elismerésnek s 
ilyen egyszerű jutalomban bőven volt részem eddig. Legyen szabad csupán arra 
hivatkoznom, hogy 1942-ben a Szakosíts Árpád szerkesztésében megjeleni Nép
szava, akkor a marxista felfogásnak földfeletti legfőbb sajtóorgánuma, egyik köny
vecskémet arra méltatta, hogy cikket írt róla.9 A cikknek bíráló és méltató észrevé
telei közül csupán azt a megállapítást óhajtom itt idézni, hogy munkám minden

7. Az én kiemelésem - E.V.
8. U.a.
9. A Népszava 1942. május 16-i számában Archivarius aláírással jelent meg ismertetés 

Szabó István A magyar parasztság története. (Bp. 1940.) című könyvéről.
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lapján meggyőzően tanúskodik komoly fárasztó tanulmányokról és hogy »megéri 
azt a néhány napot, amelyet az ember e könyv társaságában eltölt« és főleg azt, 
hogy »a tárgyilagosságra való törekvést ismét aláhúzottan kell hangsúlyozni Sza
bó István könyvének olvasása után.« Lehet talán szerényen megjegyeznem, hogy 
legtöbben, akik könyvet írtak 1942-ben, amikor Magyarország már német meg
szállás alatt volt, a Népszavától ilyen elismerésfélét nem igen kaptak, sőt éppen 
nem is innen, hanem egészen máshonnan óhajtottak elismerési kapni. Természete
sen tisztában vagyok azzal, hogy a tárgyilagosságra való törekvésnek ominózus 
hangzása is van, Meg vagyok azonban győződve, hogy a táigyilagos, tárgyilag 
igaz történeti megismerésre való törekvés a történettudománynak lényegéhez tar
tozik. Aki eleve azzal a feltett akarattal közelít a történeti élet adataihoz és lénye
ihez, hogy a tárgyilag igazra való törekvéstől nem óhajtja magát befolyásoltatni, 
nyilván nem is éri el, nem is közelíti meg azt, már pedig szerény véleményem sze
rint az ilyen tudományra a haladásnak nincsen szüksége. A félreértés mégis elő
fordul s úgv gondolom, hog’ ez azért van, mert a történelemmel szemben, ahogy 
megformálódott a történet kutatók kezén, további igényünk van: be óhajtjuk illesz
teni egész értékrendszerünkbe. Ez az érték-igény azonban már más diszciplínák, 
stúdiumok, praktikumok, végső fokon a történetfilozófia dolga. Ebben a megálla
pításomban annak koncedeálása is foglaltatik, hogy a tört éneikül aló munkája nem 
valami önmagában befejezett és önmaga körül forgó munka, nem önmagáért űzött 
kedvtelés. A történetkutató szolgál vele a közösségnek, a népének az emberi hala
dásnak. Magam ezt a szempontot sohasem óhajtottam szem elől téveszteni. Hadd 
hivatkozzam csupán arra, hogy amikor a felszabadulás után ismét íróasztalomhoz 
ülhettem, a nehéz viszonyok között is szinte megsokszorozódott munkakedvvel fog
tam a munkához. Abba a kivételes helyzetbe is jutottam, hogy - miközben egyetemi 
munkámat legjobb tudásom szerint végeztem és miközben az infláció idején a vég
ső stádiumrajutva, a klinikát is hosszú ideig megfeküdtem, - mégis három tudomá
nyos munkál írhatattam és tehettem közzé1 °. Természetesen a munkának és a hozzá 
való kedvnek is megvannak a feltételei, elsősorban a nyugalom. Ha elnyerem, nem 
csökkenő munkakedvvel végzem tovább munkámat: a nép felé fordulva, sőt tőle 
soha el sem fordulva, meri onnan jöttem, szívesen és becsületes tiszta szándékkal 
bocsátom szerény erőmet népünk szolgálatára: e szolgálatra tudósokat és tanáro
kat nevelni. Szívesen, amíg hasznos tudok lenni. Ha pedig már nem tudok hasznos 
lenni erőltetés nélkül is elhagyom a helyemet, de azzal a nyugodt lelkiismeretettel 10

10. Ezek feltehetőleg: A jobbágy  birtoklása az örökös jobbágyság  korában. Budapest, 
1947.; Tanulmányok a  m agyar parasztság történetéből. Budapest, 1948.; Les grands  
dom aines en Hongrie au debut des temps modernes. Revue d’Histoire Comparée. 
Institut Paul Teleki. Budapest, 1947. 167-192.
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hagyom el, hogy húsz éves korom óta, amikor teljesen árván, teljesen vagyontala
nul és minden protekció nélkül álltam a világban, bizony pihenőnapot sem igen 
ismerve dolgoztam és ha volt ennek a munkának értelme, csak azt tekintem annak, 
hogy szerém> erőmmel szolgálhattam a magyar t udományosságnak és népünknek. ”

Vilmos Erős

István Szabó’s Lecture on Scholarly Behaviour

Because of the volume o f essays paying homage to the 100th anniversary' of the 
Hungarian Revolution and War o f Independence of 1848-49 -The Capital o f the 
War o f Independence, Debrecen-the historian István Szabó was heavily assaulted. 
There were constant attempts to instigate him to abandon his notions. In the midst 
of these abuses he summarized his ideas about scholarly ethics, the essence of 
which lies in the issue that the historian, as opposed to the subjective bias he has, 
is not to depart from the faithful description of the past retained in facts and sources.
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