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Bo rosy A ndrás

Emlékezés Szabó Istvánra

Elhangzott 1998. október 2-án, Szabó István sírjánál, 
a történész születésének 100. évfordulóján

Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!

1945 tavaszán, miután sikeresen átvészeltem Budapest ostromát, és kiszabadultam 
a szerencsére csak 7 hetes szovjet fogságból, édesapám egy napon igen jó  hírrel 
örvendeztetett meg: páciensei között van a nemrég Debrecenbe érkezett Szabó 
István professzor, és szeretne velem beszélni. Szabó István munkásságát egyetemi 
hallgató koromban elég jól megismertem, különösen a középkori magyar király
ság nemzetiségi politikájáról kialakított realista álláspontja segített rendet terem
teni a lejemben a Szekfű-Mályusz vita után.

A beszélgetés létrejött, és Szabó István arra kért, vállaljam el mellette a gyakor
noki, majd a tanársegédi beosztást.

Ezután 1945 és 1950 között életem egyik legszebb, legtermékenyebb korszaka 
következett. Szabó Istvántól és a Történelmi Szeminárium igazgatójától, Szabó 
Dezsőtől nemcsak tudományt, hanem emberi magatartást is lehetett tanulni. Az 
intézetben igaz barátokra is találtam, elsősorban Módy Györgyre gondolok, de 
kiemelném Barla Gyula és Bérezi Imre személyét is. itt a munkahelyi ellentétek, 
netán „fúrások” ismeretlenek voltak, Szabó István nem is tűrt volna ilyesmit.

Egyetemi éveim alatt Budapesten kiváló tudósokat volt alkalmam hallgatni: 
Szekfű Gyula, Mályusz Elemér, Hajnal István, Alföldi András, Kosán' Domokos 
valamennyien a magyar történettudomány nagyjai, nemzetközi téren is elismert 
kiváló tudósok.

Meg kell állapítanom, hogy Szabó István e nagy tudósok egyikénél sem volt 
kisebb. Volt benne azonban mindegyikükkel szemben egy hatalmas többlet, még
pedig rendkívül erős emberszeretete, ebből eredő igen nagy emberi kisugárzása.
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Nemcsak tudást, hanem emberi magatartást lehetett tőle tanulni.
A Történelmi Szemináriumban természetesen erős politizálás is folyt. Hangsú

lyoznom kell, hogy számos a kommunista rendszerben elhangzott -  egyébként 
jóindulatú -  véleménnyel ellentétben Szabó István nem volt baloldali, hacsak azt 
nem nevezzük baloldaliságnak, hogy feltétlenül Hitler-ellenes volt, s a hitleri biro
dalom bukását történelmi igazságtételnek tartotta. De kezdettől fogva nem bízott a 
baloldali pártokban, és feltétlenül Nyugat barát volt. Tőlem, pl. nem vette jó  né
ven, hogy a népi írók hatására (kiket egyébként élete végéig ő is tisztelt) beléptem 
a Nemzeti Parasztpártba, és 1948 nyaráig tagja is maradtam.

A merxizmus eszmevilága mindig távol állt tőle. 1948 őszén egyetemünkön is 
bekövetkezett a „fordulat éve”. Bóka László kultuszállamtitkár szájából először 
hangzott el a jelszó: „Éljen népünk szeretett vezére Rákosi Mátyás elvtársi”

Ekkor kezdődött el Szabó István „sanyargatása”. Tudták róla, hogy nem mar
xista, és Budapestről egymás után jártak le h o zzá-m a  is ismert szem élyek-, hogy 
„ellenőrizzék, s lehetőleg a marxizmus felé „tolják”. Pótolhatatlan tudományos és 
pedagógiai értékét ismerve, „megszabadulni” szerencsére nem akartak tőle. Más 
kérdés, hogy az ezzel kapcsolatos vívódás -  melybe olykor engem is bevont -  
aláásta egészségét, ártalmas gyógyszerek (Karil) szedésére szoktatta, és feltétlenül 
hozzájárult korai halálához,

Különösen szenvedett dékánsága alatt, mikor a kar terhei is ránehezedtek. Nem 
egyszer hívott be szobájába, hogy megoldhatatlan problémáit megossza velem.

Ugyanakkor oka volt félteni közvetlen tanítványait, munkatársait -  nagy száj ú- 
ságuk miatt - ,  s ezért magamat is vádolnom kell, mert e téren távolról sem voltam 
ártatlan.

1947-ben bízták Szabó Istvánra a Debrecen a szabadságharc fővárosa című 
kötet szerkesztését. E kötet -  melynek tanulmányait még a fordulat éve előtt írták 
-n em  marxista szellemben íródott, s a Századokban meg a Társadalmi Szemlében 
ledorongoló, igaztalan bírálatok érték. Balázs Tibor és Vera, ez utóbbi folyóirat
ban megjelent, kifejezetten mocskolódó kritikájára Szabó István választ is készí
tett, melyet Módy György barátommal hármasban olvastunk végig. Az ajánlott 
küldeményben postára adott válaszról a Társadalmi Szemle főszerkesztője, Fogarasi 
Béla azt állította, hogy nem kapta meg. Ezután következett a Történelmi Társulat 
1949. évi vándorgyűlése, melyen Szabó Istvántól önkritikát vártak. Ez nem követ
kezett be, a gyűlés Szabó István és fővárosi kritikusai közti teljes „egyet nem értés
sel” ért véget.

Valószínűleg ezután született meg a döntés -  úgy tudom Andics Erzsébet kez
deményezésére -  Szabó István „sleppjének felrobbantásáról”. Ennek voltak elője
lei. 1949-ben Király István „barátilag” figyelmeztetett: „András! Ne állj ki Szabó 
István mellett, inkább fúrd velünk együtt -  többre viszed!”
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A „slepp” szétrobbantásának megszervezése 1950-re befejeződött, s az év ápri
lisában meg is történt.

Ezután 1956 tavaszán találkoztam Szabó Istvánnal. Aztán 1957 tavaszán hívott 
fel telefonon, mikor a tervek szerint (melyek nem valósultak meg) az ő elnökleté
vel alakították volna meg a Történelmi Társulatot.

Nem véletlen, hogy Szabó István, amint tehette, 60 éves korában nyugdíjba 
ment. Badacsony utcai budapesti lakása azonban élete végéig tanítványai, barátai 
és munkatársai gyülekezőhelyévé vált, mert saját kutatásai mellett hatalmas szer
vező-szerkesztő munkát végzett.

Szerda délutánonként itt fogadott bennünket Für Lajos barátommal, (kit akkor 
volt alkalmam megismerni) és e találkozásokra mindketten egész héten készültünk 
lelkileg -  ez volt számunkra a hét csúcspontja. Ezeken szakmai és családi témákon 
kívül mindig volt politizálás is -  azon tűnődtünk, arról beszélgettünk, mi lesz az 
ország sorsa, hogyan szabadulhatunk meg valamikor a szovjet uralomtól.

1959-től 1969-ig tartottak ezek az el nem felejthető összejövetelek, majd bekö
vetkezett Szabó István korai halála. Egy historikus nem öreg 72 éves korában, 
főként akkor nem, ha tele van tervekkel, és főként, ha személye pótolhatatlan...

Kedves Barátaim!

A XX. század egyik legnagyobb történész-kutatója és legnagyobb történész-peda
gógusa sírjánál állunk!

Imádkozzunk halhatatlan leikéért!
Az Örök világosság fényeskedjék neki!

András Borosy

In memory of István Szabó

At the 100th anniversary of the birth o f István Szabó, historian-researcher the histo
rian András Borosy commemorated the early departed scholar. His reminiscences 
reviving personal experience emphasized the scholar’s consistency and respect for 
science.
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