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VIDA ISTVÁN  
(1940–2020)

Már harmadéves egyetemista korától társadalmi ösztöndíjjal dolgozott a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (= MTA) Történettudományi Intézetében, ahol 1963-tól főállású segéd-
munkatárs lett. Ott, ahová messze nem volt egyszerű bekerülni. Ahol túlnyomó többség-
ben értelmiségi családból érkezettek dolgoztak. Az intézet 20. századdal foglalkozó 
kutatásainak arculatát a hatvanas évek elejétől az a Ránki György határozta meg, aki 
– mint szerzőtársa, Berend T. Iván – 1930-ban született. Kirobbanóan tehetséges, hatalmas 
munka- és teherbírású fiatal történész volt. Azoknak, akik egy évtizeddel nála is fiatalab-
bak voltak – a szerzőpáros már 1961-ban, tehát 31 évesen Kossuth-díjat kapott –, ezzel a 
helyzettel kellett megbirkózniuk. Közéjük tartozott a most távozott Vida István is.

Neki csepeli, kétkezi munkások voltak a szülei. Bekerülését – tehetségén, szorgalmán 
túl – e származása is segítette. Az akkori tudománypolitika – történész ügyekben Balogh 
Sándor, a Pártközpont Tudományos és Kulturális Osztálya alosztályvezetője volt az alakí-
tója – erőteljesen szorgalmazta a munkás- és parasztszármazású fiatalok tudományos 
pályára kerülését. Balogh Sándor tudománypolitikai tevékenysége mellett másodállásban 
tanított az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (= ELTE) Bölcsészettudományi Kar Újkori 
Magyar Történeti Tanszékén. Vida István felvételét is ő ajánlotta. 

Múltja, kissé darabossága egész életében kísérte. Szió, volt a kedvenc szava, mellyel 
barátait üdvözölte. Első nagyobb témája – Ránki György ajánlotta, ám ösztönzése mögött 
is ott volt a koalíciós korszakot kutató Balogh Sándor inspirációja, az egyetemi szeminá-
riumok emléke – a Kisgazdapárt története legfontosabb időszakának, tehát a vízválasztó 
1945-ös esztendő közvetlen előtörténete és a koalíciós időszak feltárása volt. Forró vasat 
vett a pályakezdő a kezébe. Hiszen a korabeli hivatalos történelemszemlélet az egyedül 
üdvözítő szocializmus és annak pártja nagyszerűségét zengte, a Kisgazdapárt ellenben 
már 1945 nyarától gyűjtőmedencéje – korabeli szóhasználattal a „reakció gyűjtőmeden-
céje” – lett az ezt ellenző erőknek. A valóság ellenben – finoman szólva is – messze össze-
tettebb volt. Balogh Sándor 1964-ben az ELTE oktatási rektorhelyettese székében találta 
magát. A megsüvegelt funkció neki bukást jelentett. Ő a Szovjetunióban folytatott tanul-
mányai végén ott védte meg kandidátusi értekezését, az Aczél Györggyel folytatott nemes 
küzdelmében mégis alulmaradt, és végrehajtó helyre kellett a hatalmi centrumból távoz-
nia. Nem búslakodásra, hanem komoly szakmai munkára, a koalíciós esztendők párthar-
cai feltárására adta a fejét. Mindennek megvolt a szerepe abban, hogy Vida István mun-
kája is historiográfiai tett lett. Ezzel természetesen sok gáncsoskodást is viselnie kellett. 
Ezekben az esztendőkben mégis tisztult a horizont. Értekezésével megszerezte a kandi-
dátusi fokozatot, 1976-ban pedig A Független Kisgazdapárt politikája 1944–1947 címmel a 
monográfiává érlelt munkát 1500 példányban publikálhatta. (Manapság már az is ered-
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mény, ha az efféle munka néhány száz példányban jelenik meg. Igaz, nem ideológiai gán-
csoskodás, hanem a hivatalosság anyagi szűkmarkúsága okán.)

A nyolcvanas években látókörét alaposan kitágította az angolszász levéltárakban 
végzett kutatómunkája. Ő hozta haza (itthon pedig Aczél György asztalára tetette) azt a 
„vacak papírt” („naughty document”), amelyen Joszif Visszarionovics Winston Churchill-lel 
egyezkedett a várható győzelem utáni világ felosztásáról. Mendemondák addig is léteztek, 
emlékirataiban maga Churchill is beszámolt róla, sőt az angolszász történetírás is tárgyalta, 
de a szovjet történetírás tagadta. Mi pedig Moszkva árnyékában éltünk. Tehát a Vida által 
hazahozott tárgyi bizonyosságnak súlya volt. (Azután majd a Történelmi Szemle 1986. év-
folyamában – nemzetközi mércével mérve is – nagyszerű írásban mutatta be a két állam-
férfi 1944. októberi moszkvai találkozóját, s benne a százalékegyezmény históriáját.) 
Az úriember brit miniszterelnöknek – így teljes a történet – elég lett volna a generalisz-
szimusz fejbólintása. Végtelen hatalmi gőgjében ellenben Sztálin azt mondta partnerének, 
hogy nyugodtan vigye csak magával a pipáival ellátott fecnit. Amely hazánk rovására már 
másnap módosult. Mert diktatúra ide vagy oda, a közelállók nem nyugodtak abba bele, 
hogy 50-50%-os szovjet–brit befolyás érvényesüljön abban az országban, ahol 180 ezer 
katonát vesztettek. 80-20%-ra módosult az arány, amiből a hidegháborús világban 
100% lett. Ennyit a nagy emberek megegyezéseinek súlyáról.

Gazdag életművének fontos darabja az 1986-ban megjelent, háromkötetes Bibó- 
válogatás. Manapság Bibó Istvánról azt szokás tudni, hogy míg munkássága jelentős sze-
repet játszott a rendszerváltás eszmei megalapozásában, addig a mai hivatalosság a felej-
tés homályába űzte. Minden bizonnyal azért is, mert a jeles politikai gondolkodó a 
szocializmusnak híve volt. Neki „csupán” a megvalósulttal, az őt bebörtönzővel, majd 
árgus szemmel megfigyelővel volt a baja. Ám az 1986-os, ugyancsak testes kiadás is mu-
tatja, hogy a szelektált életmű befogadható lett a recsegő-ropogó Kádár-rendszerben. 
A kiadást Huszár Tibor harcolta ki, a válogatás is neki jutott, s azzal a politikai felelősség 
is. A szerkesztés (az első kötetnél még Nagy Endrével) a második és harmadik kötetnél 
már kizárólag Vida István munkája volt. És a Nagy Endrével együtt végzett jegyzetelés is 
komoly munkát jelentett. 

Az 1989–1990-es rendszerváltás kialkudott történet volt. Ám a győztesek táborában 
nagy volt az elszámoltatási kedv. A miniszterelnök azt kívánta az MTA elnökétől, hogy a 
Justicia-tervet testülete felügyelje. Kosáry Domokos bölcsen hárított, helyette a vitatott 
korszak tudományos feltárását, reálisabban annak megkezdését vállalta. Így jött létre a 
Jelenkortörténeti Bizottság, azt pedig az illetékes akadémiai tisztviselő – annak érdeké-
ben, hogy a munkának legyen anyagi alapja – beillesztette az Országos Kiemelésű Társa-
dalomtudományi Kutatások (OKTK) elnevezésű, kormányzati pénzből menedzselt 
tudomány szervezési alakzatba. E forrást hasznosítva Vida István (aki addigra már számos 
forráskiadvánnyal és feldolgozással mutatta meg, hogy a nemzetközi kapcsolatok világá-
ban is otthonosan mozog) kapcsolattörténeti témák dokumentumköteteinek elkészítésé-
ben látta – helyesen – a fantáziát. Az 1944–1948 közötti magyar–szovjet kapcsolatok tör-
ténetéből merítő kötetet ő szerkesztette, társszerkesztője volt az 1956–1958 közötti 
magyar–román kötetnek, s két másik kollégával az 1956-os esztendő magyar–jugoszláv 

TSZ_2021-1_KÖNYV.indb   152 2021. 04. 09.   13:20:42



VIDA ISTVÁN (1940–2020) 

 153

kapcsolatainak forrásait is szerkesztette.  Hatalmas tudása hasznosult, amikor szűk körű 
bizottság tagjaként a Történeti Hivatal jogutódjaként 2003-ban életre hívott Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltára iratanyagának kiegészítéséről határoztak.

Életműve gazdagságát majd az elemző historiográfia fogja tárgyalni. A kegyetlen idő 
pedig darabjai maradandóságáról dönt. Itt annyit kell még elmondanunk, hogy 2000-ben 
megvált az intézettől, s az ELTE fő állású professzora, tanszékvezetője lett. Elöljáróban 
említett habitusát azzal egészítjük ki, hogy kisszámú tanítványai – tán éppen ezért is – 
hűséges követői lettek. „Nyugdíjasként” 2007-től olyan pártpolitikai műhelyt irányított, 
ami az általa egész életében konok szívóssággal, elkötelezettséggel, küzdelmesen kutatott 
1944 utáni időszaknál évszázaddal korábbi időszakokat is azonos súllyal búvárolt. Aki 
sokáig él, megéli az ellenkezőjét is sok mindennek. Neki pedig már nem volt kedve ahhoz 
az iszapbirkózáshoz, amelyben a másik véglettel kellett és kell szembesülni. 

Temetésére – covidos világunk szabta módon – 2020. november 19-én került sor.

Pritz Pál
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