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Szabad György, a kiváló történész, professzor és 
politikus önvallomása

Az elmúlt években számos visszaemlékezés látott nyomdai napvilágot a rendszerváltoz-
tatás politikai küzdelmeinek kiemelkedő egyéniségeiről. Ezek egy része valóban „önval-
lomás”, amikor a történések egyik kiemelkedő alakja „maga” írja le az eseményekben 
való szerepét, a történések folyamatát, illetve életének korábbi politikai kapcsolódásait. 
Ez a memoár. A másik az a forma, amikor a kötet írója az adott politikus életútját kíséri 
végig – érintve gyerekkorát, családját, tanulmányait és így tovább – a lényegesnek te-
kintett politikai időszakig, elemezve az illető politikában vállalt szerepét. Ezt a formát 
éri a legtöbb bírálat: elfogultsággal, fontosnak vélt szempontok és események elhallga-
tásával, félremagyarázásával lehet „vádolni” a szerzőt. Az írót a „hiteltelenség” vádja 
akkor érinti a legjobban, amikor több olyan politikusról írt hasonló könyvet, akik nem 
egy politikai táborhoz tartoznak/tartoztak.

A harmadik forma az „életinterjú”, amikor a „főszereplő” egy felkészült személynek 
– legyen az újságíró, történész – mondja el élettörténetét (családi múlt, tanulmányok, 
szakmai pályafutás stb.) középpontba állítva a politikai életbe történt bekapcsolódást, 
szerepvállalást, az ország életére ható döntések folyamatát, a politikai szövődményeket. 
E műfaj lényege, hogy a középpontba állított személy maga mondja el az eseményeket, 
a fontos történéseket, nem titkolva politikai véleményét. Erre több példa is van: Varga 
Béla nyomtatásban megjelent életinterjúja (= A nemzetgyűlés elnöke volt: kilenc évtized 
a 20. századból : Varga Béla vallomásai életútjáról, 1991-ben), vagy az Antall József 
miniszterelnökről készült – Osskó Judit: Antall József. Kései memoár. Publikálatlan 
interjúk – könyv. És ide, ebbe a kategóriába tartozik Szabad Györgynek az Aradtól az 
Országgyűlésig címet viselő visszaemlékezése. A beszélgetéseket – egyfajta életinter-
jút – egykori tanítványa, Pavlovits Miklós újságíró készítette vele el, s ugyanő rendezte 
kötetbe.

Minden könyvnek van „saját” története. Az országgyűlés elnöke, számos generáció 
professzora és az egykori tanítvány – előzetes megegyezés után – 1991 őszén kezdték el 
beszélgetéseiket és találkozásaik sora 1992 közepén fejeződött be. A táskamagnóra rög-
zített vékony szalagok hatvan-, illetve kilencvenperces időtartalomban egy folytatólagos 
füzért, hosszú beszélgetések anyagát őrzik. Már akkor is az volt a cél, hogy az életinterjú 
anyagát majd könyvformában jelentetik meg, ami csak huszonöt év elteltével valósult 
meg. Pavlovits Miklós a könyv bevezetőjében kiemeli, hogy „kötelesség a hangfelvéte-
lek újbóli megszólaltatása és közreadása, aktualitásuk miatt is, hiszen a tanár úr felfogá-
sa és évrendszere a parlamentáris demokráciáról negyedszázad elteltével is tanulságos 
– minden magyar polgár számára…” A bő húszórás beszélgetéssorozat az önvallomás 
hitelességével mutatja be az akadémikus, a rendszerváltozás egyik legmeghatározóbb 
történész-tudós, politikus személyisége felmenőinek és a maga életpályájának történetét. 
Szóba került az is, milyen levéltárosi-történészi tapasztalatok által kialakult meggyő-
ződés vezette az ország sorsfordító éveinek aktív alakításában. Nem tudom, hogy mi 
késztette arra az ezernyi elfoglaltsággal, kötelezettséggel küszködő házelnököt, hogy 
hónapról hónapra időt szakítson a beszélgetésekre, amelyben feltárta gyökereit, családja 
és a maga élettörténetét, tudósi, emberi kapcsolatait, egyszeri hatásokat és maradandó 
motivációkat.



Valóság • 2019. július

KAPRONCZAY KÁROLY: SZABAD GYÖRGY, A KIVÁLÓ TÖRTÉNÉSZ... 111

Az interjúkból kirajzolódik egy közép-európai értelmiségi sors: a háborús hányadta-
tások, az ötvenes–hetvenes évek bölcsészkari, levéltári, akadémiai élete, a nagy törté-
nészviták, az 1956-os események, annak utóélete, amely gyakran sokkal veszélyesebb 
volt, mint azok az őszi napok. Szabad György népszerű és nagyszerű tanára volt az 
egyetemnek, így az ellene szövetkezőknek kétszer is meg kellett gondolni az esetleges 
eltávolítás lehetőségét. Érdekes, hogy akik ilyen terveket szőttek, később támogatóinak 
álcázva magukat éppen ők emelték az akadémikusi rangra. El kellett ismerni, hogy 
Szabad György kiváló pedagógus, előadó volt, aki tudásával magával ragadta tanítvá-
nyait, sőt a későbbiekben támogatta igaz életpályájuk megtalálását és előbbre jutásukat.

A kötet kétharmadát a politikai élet eseményei töltik ki: a lakiteleki találkozó, az 
Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások felidézése markáns képet ad a rendszerváltozás körüli 
évek politikai, társadalmi hangulatáról. Kitűnő betekintést kap az olvasó a rendszervál-
tozás legfontosabb eseményeibe, a választások menetébe, sőt az új országgyűlés belső 
életébe, a pártok egymáshoz való kapcsolatába, feszültségeibe, a kormányoldal és az 
ellenzék heves csatáiba. Szabad György elemző értékelést ad a kárpótlás, a jóvátétel, 
az „ügynök törvény” viharos parlamenti vitáiról, a Kormány és az Országgyűlés kap-
csolatáról. Elég részletes elemzést kapunk az 1991-es úgynevezett költségvetési záró 
szavazás eseményeiről, amikor a tét nemcsak a költségvetés elfogadása volt, hanem az 
első szabadon választott kormány maradása, hiszen az ellenzék a kormányt szerette vol-
na lehetetlen helyzetbe hozni, amivel a lemondását akarta kicsikarni. Sokban a „Tisztelt 
Ház” elnökének bölcsességén, nyugalmán és remek taktikai érzékén, határozottságán 
múlt a „költségvetési csata” lezárása. Bebizonyosodott, hogy az Országgyűlés elnöke 
kiváló mérlegelő és indulatoktól mentes, távolságtartó politikus.

Szabad György tanárként és politikusként nagy taktikus, jó helyzetfelismerő volt, bi-
zonyítja ezt a könyv reklámjaként kiemelt történet, amikor a bölcsészkari párttitkár sze-
rette volna rávenni arra, hogy lépjen be az MDP-be, amit rendkívül bölcs és „taktikus” 
válasszal hárított el, amit a másik oldalnak is el kellett fogadni.

A beszélgetés politikusi aktív évei derekán, még 1992 nyarán megszakadt, s huszonöt 
év elteltével, már halála után – egy segítő csapat segítségével – jelenhetett meg, emléket 
állítva Szabad Györgynek és a rendszerváltás első parlamentjének. A könyv elsősorban 
a hazai humán értelmiség és a politika iránt érdeklődők körében tarthat érdeklődésre, 
kiváló jegyzetekkel és életrajzi mutatókkal ellátott munka.

(Szabad György: Aradtól az Országgyűlésig. Pavlovits Miklós interjúja Szabad Györggyel 
1991–1992. /Tények és tanúk./ Budapest, 2017, Magvető Könyvkiadó, 288 p.)


