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 „…SOKAT KELL DOLGOZNI, KUTATNI, ÍRNI, 

PUBLIKÁLNI ÉS VÁRNI.” 

 

Interjú Majoros Istvánnal, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes 

Történeti Tanszék vezetőjével 

 

 

Modern Magyarország: A családból hozta magával a történelem iránti érdeklődést? 

Majoros István: Nem egészen. Én úgynevezett első generációs értelmiségi vagyok. 

Édesanyám, édesapám hat általánost végeztek. Édesanyám háztartásbeli volt, édesapám 

pedig kőműves művezető. Igaz, édesapám később elvégezte a nyolc osztályt, s 

gimnazistaként még segítettem is neki. A házi feladatnak adott fogalmazásokat pl. 

általában én írtam meg. Egyébként egy kis Nógrád megyei faluban, Honton születtem. 

Gyerekkoromban még 1000–1200 lakója volt. Néhány évvel ezelőtt, amikor a 43 éves 

általános iskolai találkozónkon ott jártam, szembesültem azzal, hogy a falu lakóinak 

száma kevesebb, mint 500-ra csökkent. Elöregedett, és már az iskola sem működik, mert 

nincs kit tanítani. Pontosabban 3–4 gyerek van évente. 

 

M.M.: Ez tehát azt jelenti, hogy az általános iskolát szülőfalujában végezte? 

M.I.: Pontosan. Nógrád megyében akkoriban, tehát az ötvenes években, illetve a 

hatvanas évek első felében, a honti általános iskola egy közepes méretű iskolának 

számított, körülbelül 200 gyerekkel elsőtől a nyolcadikig. Az iskola azonban úgy 

működött, hogy két-két osztályt összevontak. Az elsősök a harmadikosokkal, a 

másodikosok a negyedikesekkel, az ötödikesek a hatodikosokkal, a hetedikesek pedig a 

nyolcadikosokkal jártak együtt. 
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M.M.: Hatékony volt ez a rendszer? 

M.I.: Bármily hihetetlen, hatékony volt, annak ellenére, hogy a tanár mindig csak az 

egyik osztállyal foglalkozott közvetlenül. Addig a másik valamilyen feladatot kapott, pl. 

különböző számtanpéldákat kellett megoldani, vagy fogalmazást írni egy megadott 

témáról. A feladat természetesen mindig az óra típusától függött. Az óra végén aztán a 

tanár ellenőrizte, hogy megoldottuk-e a feladatokat. Nagyon jók voltak a tanáraink, s a 

rendszer ezért volt hatékony.  

 

M.M.: Ez a fajta oktatás teljesen más tanári hozzáállást kívánt? 

M.I.: Mindenekelőtt lelkiismeretességet, alaposságot, lelkesedést, nagyfokú odafigyelést 

minden problémára, és szigort. Nekünk azonban szerencsénk volt, mert a mi 

generációnkat azok a tanárok tanították, akik még a második világháború előtt szereztek 

diplomát, vagy a fiatalabbak azoktól a tanároktól tanultak, akik a két háború között 

kezdtek el tanítani valamelyik felsőoktatási intézményben. A tanárainktól nagyon sokat 

kaptunk. Egy kicsit az űrhajók indítási sebességéhez hasonlítható az ő munkájuk. Az 

indítórakéták ugyanis, ha kellő sebességre gyorsulnak fel, akkor le tudják győzni a 

gravitációt, s képesek elhagyni a Földet. Nos, tanárainknak köszönhetően nemcsak 

kiléptünk az életbe, hanem bárhová kerültünk is, megálltuk a helyünket. S ez mindegyik 

osztálytársamra elmondható.  

 

M.M.: Tanárai történelemszemléletében tükröződött az, hogy mikor szereztek diplomát, kitől 

tanultak a főiskolán? 

M.I.: Az órákon ez nem igazán volt érezhető, hiszen a rendszer rendkívül szigorú volt, s 

nem lehetett akármit mondani. Legfeljebb közvetetten éreztük a hozzáállásukban, 

magatartásukban. Az egyik tanárunknál azonban közvetlenül is érezhető volt. Ő, bár 
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történelem szakos volt, ennek ellenére számtant, környezetismeretet, tehát úgynevezett 

reáltárgyakat tanított. Órán kívül aztán elmondta, hogy azt a történelmet nem hajlandó 

tanítani, amit előírnak. Róla azonban tudni kell, hogy ’56-os volt. S azt is elmondta 

mindig, hogy ’56 forradalom volt. Az egyik testvére a forradalom után Amerikába 

disszidált, a másikkal pedig minden évben megünnepelte október 23-át. Ezen a napon a 

szomszéd faluban, mert ott laktak, kiöltözve, nyakkendőben elmentek a kocsmába, s 

mindenki tudta, hogy miért vannak ott. Az év többi napján ugyanis egyszer sem lehetett 

őket a kocsmában látni. És senki sem jelentette fel őket.  

 

M.M.: S mindez ’56 után történt? 

M.I.: Igen, ’56 után. Én éppen ebben az évben kezdtem az általános iskolát, ő pedig 

negyediktől kezdve tanított minket, s ő volt az osztályfőnökünk egészen nyolcadikig. 

Később is nagyon jó kapcsolatban maradtam vele. Sajnos néhány évvel ezelőtt meghalt.  

A történelemtanárnőm rendkívül korrekt volt, nagyon szerettük őt is. A politikába nem 

ment bele, szépen megtanította nekünk a történelmet, az irodalmat és a földrajzot. 

Érdekességeket és rengeteg információt kaptunk tőle. S ez ott és akkor nagyon fontos 

volt. Fontos volt azért, mert a vidék, a falu egyaránt nagyon szegény volt. S ebben a 

környezetben az iskola, a tanáraink jelentették a kultúrát. A tanárnőnk egyben a falu 

könyvtárosa is volt, s az olvasást, a könyveket ő szerettette meg velünk és a falu nagyon 

sok felnőtt lakójával is.  

 

M.M.: Az általános iskolából egyenes út vezetett a gimnáziumba? 

M.I.: Számomra, s még jó néhányunk számára igen. Én a Palócföld fővárosába, 

Balassagyarmatra mentem, és a Balassi Bálint Gimnáziumban végeztem el a 

középiskolát. Egy falusi kisdiák számára, amilyen én is voltam, Balassagyarmat maga 

volt a VÁROS, így nagybetűvel. Egy kis falusi iskolából egy nyüzsgő nagy 
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gimnáziumba került az ember, amelynek 400–500 diákja volt, sok tanárral. Szinte 

elvesztem benne, legalábbis az elején így éreztem. Nem vesztem el természetesen, mert 

jók voltak a tanárok, különösen a történelmet tanítók. Teljesen új volt számomra a 

nyelvtanulás, mert az általánosban semmiféle nyelvet nem tanultunk, még oroszt sem, 

pedig az kötelező volt ekkor. Hontra azonban nem jött orosztanár, addig legalábbis 

nem, amíg odajártam. Így Balassagyarmaton nulláról kezdtem az oroszt, s mellette 

franciát tanultam. A középiskola vitathatatlanul többet adott, az általános iskolát mégis 

jobban szerettem, mert családiasabb volt. A tanáraink minden évben elvittek minket 

kirándulni az ország különböző területeire, mint Visegrád, Esztergom, Eger, Győr, 

Szeged, vagy szülőfalum környékén a hegyekbe mentünk, vagy megnéztük a drégelyi 

várat. A hatvanas évek elején például Tápé mellett a Tisza parton táboroztunk. Minden 

reggel gyalog mentünk be Szegedre, mert busz nem volt. Pár kilométer gyaloglás után 

megnéztük Szegedet, nevezetességeit, környékét, délután pedig mindenféle játékok, 

sportfoglalkozások voltak. Egy-egy kirándulás anyagilag is elviselhető volt a családok 

számára, mert az iskola úttörőcsapatában év közben dolgoztunk a helyi tsz-ben, amiért 

a csapat pénzt kapott, így a kirándulások költsége jelentősen csökkent.  

 

M.M.: Bejárták az országot? 

M.I.: Néhány helyre eljutottunk. Ráadásul apám az ország különböző részein dolgozott, 

és ő is minden nyáron elvitt magával, s így gyerekkoromban például Pesten az összes 

múzeumot megnéztük.  

 

M.M.: Akkor mégis csak volt valamilyen indíttatás? 

M.I.: Valóban volt. Apám a Betonútépítő Vállalatnál dolgozott, és amikor építették a 

balatoni műutat meg a Bécsbe vezető utat, Törökbálinton dolgoztak, és egy-két hétig én 

is vele voltam. Sőt, hetedikes-nyolcadikos koromban egy-egy hónapot dolgoztam is a 
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vállalatánál. Hétvégén nem mentünk haza, egyszer-kétszer anyám is eljött, és apám 

Budapest minden nevezetességét megmutatta nekünk.  

 

M.M.: Innen van a történelem iránti szeretete, esetleg már ekkor nyilvánvaló volt, hogy ebbe az 

irányba indul el? 

M.I.: Igen, a történelmet már gyerekkoromban szerettem. 

 

M.M.: A bölcsészkar felé egyenes út vezetett? 

M.I.: Bizonyos szempontból igen. Szerettem a történelmet, irodalmat, tehát a humán 

tárgyakat. De hozzáteszem: a matematika sem okozott nagy gondot, hiszen ötösre 

érettségiztem belőle. Ennek ellenére persze nem rajongtam a matekért.  

 

M.M.: Hol volt az a pont, amikor világos lett, hogy a történész pályát választja? 

M.I.: Ez negyedikben volt, amikor be kellett adni a jelentkezési lapot. Gondolkodtam 

persze, hogy elmegyek üzletkötőnek, de ahhoz kellett a matematika meg a nyelvek is. 

Végül letettem erről, s úgy gondolom, hogy az üzleti világ, s én is jobban jártam ezzel a 

döntéssel. Szegedre, történelem-francia szakra jelentkeztem, és fel is vettek elsőre. A 

felkészülésben segített a történelemtanárom azzal, hogy az összes egyetemi jegyzetét 

kölcsönadta, s abból készültem a felvételi vizsgára. És talán a szerencse is közrejátszott a 

sikerben, hiszen amikor a szóbelire mentem, három kéményseprő jött velem szemben 

libasorban.  

Ebben az időben a fiúk általában előfelvételisként kerültek az egyetemre, s így lettem 

katona egy évig. 1968 júniusában érettségiztem, és szeptember 2-án már katona voltam 

Hódmezővásárhelyen. A bevonulásom egy izgalmas, egyben gyászos történelmi 

pillanatra esett, mert augusztus 20-án a Varsói Szerződés csapatai bevonultak 
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Csehszlovákiába. Az egész rétsági páncélos ezred az én kis falumon keresztül ment át a 

szomszédos országba, s mindig éjszaka.  

 

M.M.: Hogyan befolyásolták a ’68-as események a katonaság körülményeit? 

M.I.: Rendkívül szigorúak voltak velünk, s mindent, amit korábban esetleg ejnye-

ejnyével vagy laktanyafogsággal elintéztek, abban az évben futkosóval, tehát 

büntetőszázaddal büntettek. Nem közülünk persze, nem az előfelvételisek közül, hanem 

a régi sorállományból vittek el embereket, de szigorúan büntettek minket is minden 

fegyelemsértésért.  

 

M.M.: Utána az egyetem nagy megkönnyebbülést jelentett? 

M.I.: Ez egyértelműen így volt, mert megszabadultunk a kötöttségektől, szivatásoktól. 

Ennek ellenére a katonaságnak volt egy előnye: az ember olyan fizikai és pszichikai 

állóképességet szerzett, amit máshol nem lehetett. Így mindent jobban el tudtunk 

viselni. S ez az öt év során kamatozott, mert akkoriban sokkal keményebb volt az 

egyetem, s főleg a vizsgaidőszak, a szigorlatok.  

 

M.M.: És szervezettebb volt, mint most? 

M.I.: Igen, az a világ szervezettebb volt, és olyan nem fordulhatott elő, mint 

mostanában, hogy a hallgatók nem ismerik egymást. Amikor szemináriumot tartok, az 

első órákon a hallgatókat gyakran én mutatom be egymásnak. Ilyen nem volt, mert 

akkoriban mindenki egy közösségbe került. Másrészt a történészhallgatók igen jól 

szervezettek voltak Szegeden. A másodévesek feladata volt, hogy az elsőéveseknek 

bevezető estet tartsanak, s ott kölcsönösen megismerkedtünk egymással.  
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M.M.: Így az évfolyamok között is jó lehetett a kapcsolat. 

M.I.: Akkoriban nem volt ennyi hallgató, mint mostanában, így aztán szinte mindenki 

ismert mindenkit. Két csoport volt a történészek között: az egyik az orosz szakosoké, ők 

külön „kasztot” képviseltek, és a másik a nyugati nyelvszakosoké volt, vagyis az 

angolosok, franciások, németesek, olaszosok tartoztak ide. Voltak olyan szakok, ahol 

minden évben szerveztek szakesteket, például a franciásoknál. A hallgatók 

évfolyamonként tartottak valamilyen bemutatót, s a nagy műsorszám mindig az volt, 

amikor a tanárokat parodizálták. Ezek az estek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 

jobban megismerjük egymást. 

 

M.M.: Az egyetem végül is meghozta a szabadságot? 

M.I.: Az egyetem nagyon sok szabadságot adott, bármilyen hihetetlen is, hogy a 

szocializmussal kapcsolatban ilyet mond az ember. S még azt is hozzátehetem, hogy az 

akkori egyetemi élet lazább volt, mint most. Előadásokra akkor sem volt kötelező járni, 

szemináriumokra viszont igen. Igaz, ez tanárfüggő volt, de még a legszigorúbbnál is 

háromszor lehetett hiányozni. 

 

M.M.: Mennyire volt inspiráló ez az egyetemi közeg? 

M.I.: Attól függ, hogy az embert mi érdekelte. Bármilyen témába belekezdhetett, s ehhez 

tanári támogatást is talált. Sőt, még külföldi ösztöndíjat is szerezhetett. Igaz, ez 

korlátozott volt, főleg ha nyugatra akart menni, de nem volt lehetetlen. Magam is 

ösztöndíjjal kerültem ki Franciaországba ötödéves koromban, 1974-ben. Aix-en-

Provence-ban voltam három hónapig. 
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M.M.: Ön minek készült az egyetem évei alatt? 

M.I.: Nekem nem volt olyan ambícióm, hogy benn maradjak valamelyik tanszéken. Én 

középiskolában akartam tanítani. Negyedikes voltam, amikor megnősültem, és a 

feleségemmel szerződést kötöttünk Tolna megyével. A szerződés egyik feltétele az volt, 

hogy addig kell a megyében tanítanunk, amíg kapjuk az ösztöndíjat. Ha jól emlékszem 

egy évig havi 700 forintot kaptunk fejenként. S ez akkoriban szép pénz volt egy 

egyetemistának, mert tíz forintért meg lehetett ebédelni vagy vacsorázni egy 

étteremben. A másik feltétel az volt, hogy valamelyikünk vegye fel az orosz szakot, mert 

a megyében erre volt szükség. Természetesen én áldoztam fel magamat. Az ötödik 

elején, szeptemberben, ezért felvételiznem is kellett. Erre nyáron készültem fel, s közben 

az esküvőnk is nyáron, augusztusban volt. A felvételim sikerült, s az ötödik évben 

három szakot vittem, történelmet, franciát és az oroszt. Ez utóbbiból első éves voltam, az 

előzőekből pedig ötödéves. Hozzá kell tennem, hogy Szegeden az orosz tanszék 

iszonyatosan erős volt. Egy évet végeztem el oroszból, de utána nem folytattam, mert 

1974-ben történelemből és franciából diplomáztam, s Tolnára, a Földvári Mihály 

Gimnáziumba kerültünk a feleségemmel. A folytatást az akadályozta, hogy Tolnáról 

hetente egy napot Szegedre utazni akkoriban igen körülményes és fárasztó volt, s ezt 

nem vállaltam. Ennek ellenére történelmet és oroszt tanítottam a gimnáziumban.  

1975 nyarán azonban Tolnáról Bonyhádra költöztünk, s ott az általános iskolában 

tanítottam, szintén történelmet és oroszt. Egy év után aztán ismét munkahelyet 

váltottam, mert megüresedett egy állás a bonyhádi gimnáziumban, ahová felvettek, és 

ott csak történelmet kellett tanítanom, s ezt nagyon szerettem. Hajdanán ez egy 

evangélikus gimnázium volt, nagyon szép épülettel és csodálatos parkkal, ahol a 

kollégákkal hetente egyszer nagyokat fociztunk. A diákokkal is nagyon jól kijöttem, de 

egy év után ezt is otthagytam, mert közben a házasságom tönkrement. Amikor a diákok 

megtudták, hogy elmegyek, az egyik osztályban, ahol összesen két fiú volt, a többi mind 
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lány, az utolsó órán a lányok felvették a legrövidebb szoknyájukat, és úgy búcsúztattak, 

hogy mindenkitől egy szál vörös szegfűt kaptam. Életem egyik legnagyobb élménye 

volt. Bonyhád után Szegedre mentem nevelőtanárnak 1977-ben. 

 

M.M.: Kollégiumba? 

M.I.: Igen kollégiumba, ami elég szörnyű volt, s nem a szakmai fejlődés csúcsa. 

Annyiból viszont jó volt, hogy rengeteg szabadidővel rendelkeztem, s kezdetben nem is 

tudtam, hogy mihez kezdjek ezzel. Találkoztam azonban az egyik tanárommal az 

egyetemről, aki azt mondta, hogy ha már Szegeden vagyok, s ennyi időm van, írjam 

meg a doktorimat. S így tettem. Elkezdtem könyvtárba járni, és egy év alatt 

összeszedtem annyi anyagot, amiből megírtam a disszertációmat, 1981-ben pedig 

megvédtem a dolgozatot a szegedi egyetemen.  

 

 

M.M.: Mi volt a témája? 

M.I.: A francia-orosz szövetség 1888-tól 1914-ig. A védéskor azonban már újságíró 

voltam, mert egy év után a nevelőtanároskodást is otthagytam. Visszamentem Tolna 

megyébe, és úgy gondoltam, hogy nem megyek vissza tanítani, hanem kipróbálom az 

újságírást. Egy kicsit úgy voltam, mint Balzac egyik hőse, Rastignac, aki kihívta maga 

ellen a sorsot. Az újságírás ilyen kihívás volt számomra. Felvettek a Tolna Megyei 

Népújsághoz, ahol gyakornokként kezdtem, de akkoriban minden gyakornoknak el 

kellett végeznie az újságíró-iskolát. Valóban felvettek belpolitika szakra, csak én közben 

otthagytam a szekszárdi szerkesztőséget, mert olyan keveset kerestem, hogy abból nem 

lehetett megélni. Két helyre is jelentkeztem: Pécsre, a főiskolára és a Magyar Rádió Pécsi 

Stúdiójába. Az utóbbiba vettek fel, de két szék közül majdnem a földre ültem. Amikor 

feljöttem a Bródy Sándor utcába, a Körzeti és Nemzetiségi Adások Főszerkesztőségébe, 
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hogy elintézzem a belépéssel kapcsolatos teendőket, hallottam, hogy a főszerkesztő épp 

telefonál: „Te, itt van a Majoros, mit csináljak vele?” – kérdezi a főnökétől. „Épp most vették 

el a státuszt, amire fel akarjuk venni.”  

Ez volt az indulás, de szerencsére a győri stúdió egyik kolléganője elment szülési 

szabadságra, és az ő helyére vettek fel. Pécsett dolgoztam, de győri státuszon voltam. 

Így kezdődött rádiós pályafutásom, s ez már hosszabb volt, mint az előzőek, mert ’79-től 

majdnem négy évig rádióztam. Közben az újságíró iskolát is el kellett végeznem. De 

amíg az ügyeim intéződtek, a belpolitika szakosok már elkezdték az évet, s én a 

következő csoporttal, a kultúrpolitika szakosokkal kezdhettem, s így ezen a szakon 

végeztem és szereztem újságíró diplomát. Pesten, a Bajza utcában, egy nagyon elegáns 

kis palotában, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének a székházában a kor neves 

újságírói, Mester Ákos, Bajor Nagy Ernő, Győrffy Miklós, Horváth János, Rózsa Gyula 

stb., tartották az órákat.  

 

M.M.: Pécsen szabad kezet kapott? 

M.I.: A szabad kéz azért túlzás, egyrészt azért, mert kezdő voltam a szakmában, 

másrészt az újságíró mozgási szabadsága korlátok közé volt szorítva. A napi munkában 

a szerkesztő határozta meg, hogy mit kell csinálni. Politikai értelemben pedig három 

megye, Baranya, Somogy és Tolna pártbizottsága, illetve a budapesti pártközpont 

felügyelte a Pécsi Rádiót. A napi munka a híradózást jelentette. Aktuális eseményekről 

kellett rövid, egy, másfél, két perces riportokat készíteni. Ezen kívül ötperces jegyzeteket 

írtam, s ezeket fel is olvastam. S aztán készítettem 5–10 perces riportokat. Később volt 

egy zenés vasárnapi magazin műsorom, ez már egyórás volt.   
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M.M.: Mennyire cenzúrázták a munkáját? 

M.I.: Cenzúra hivatalosan nem volt, de minden elkészült anyagot a stúdió vezetője, 

helyettese vagy egy vezető munkatárs meghallgatott, s aztán igent vagy nemet mondott 

rá. A különösen kritikus anyagok esetében pedig kikérték a pártbizottság véleményét.  

 

M.M.: Innen hogyan kanyarodunk vissza a történelemhez? 

MI. Úgy, hogy én közben, mint említettem, ’81-ben megvédtem a doktorimat, s aztán 

már ott akartam hagyni a rádiót. Egy év rádiózás után egyébként is mélyponton voltam, 

és ha a főnököm kicsit rosszindulatú, akkor kirúg – teljes joggal. De jóindulatú volt, 

segített, hagyott dolgozni, s aztán valóban megtanultam a rádiózást. Nekem azonban 

menet közben elegem lett belőle, ráadásul lehetőséget kaptam arra, hogy óraadó legyek 

a pécsi főiskolán, a történelem tanszéken. S ez jobban tetszett. Ez úgy jött össze, hogy 

riportokat készítettem az egyik vasárnapi magazinomba, s ennek keretében a történelem 

tanszék vezetőjével is készült egy riport. Ő megismert, hogy én pályáztam hozzájuk, s 

azt mondta: „Figyeljen ide, jövőre nyugdíjba megyek. Ha még mindig ide akar jönni, akkor most 

jöjjön!” 

 

M.M.: Tehát jó időben volt jó helyen? 

MI: Azt hiszem igen. Bár akkor úgy tűnt, mindez a véletlen műve. A véletlenek 

láncolata azonban az ember életében szükségszerűséget, sorsszerűséget eredményez. 

Akárhogy is volt, a lényeg az, hogy 1982. június elsején otthagytam a rádiót, és ismét 

pályát módosítottam, ezúttal a felsőoktatás világába léptem. Harminchárom éves 

voltam, s bár volt egyetemi doktorim, de nagyon sok mindent be kellett pótolnom. 

Mindenekelőtt nyelveket tanultam. Főleg a franciát hoztam fel, s közben tanultam 

oroszt, angolt, németet, olaszt. A másik terület a szakirodalom volt, ahol hiányosságaim 

voltak. Rengeteget jegyzeteltem egyrészt az órákra, másrészt a kutatási területemmel 
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kapcsolatban. Változatlanul a francia-orosz kapcsolatokkal foglalkoztam, de ezúttal az 

orosz polgárháború idejére helyeztem a hangsúlyt, tehát az 1917–1920 közötti időszak 

francia politikáját vizsgáltam Oroszországban. S közben egy három hónapos párizsi 

ösztöndíjra szóló pályázatot is benyújtottam, s ezt 1984-ben meg is kaptam. Abban az 

időben ez persze még nem sokat jelentett, mert az ember nem tudhatta, hogy végül 

mikor mehet majd ki Franciaországba. Ezúttal is szerencsém volt, s nemcsak nekem, 

másoknak is, akik franciaországi ösztöndíjat kaptak, mert Kádár éppen abban az évben 

ment Párizsba. Ezért, akinek az ösztöndíját elfogadták, mehetett Franciaországba, így 

1984. szeptember végén már Párizsban voltam.  

 

M.M.: Mire volt elég a három hónap? 

M.I.: Arra, hogy összegyűjtsek annyi anyagot, amely alapján aztán megírhattam a 

kandidátusi dolgozatomat. Két levéltárban dolgoztam: a Quay d’Orsay-n a külügyi 

levéltárban, a vincennes-i kastélyban pedig a szárazföldi hadsereg archívumában. 

Akkor még nem lehetett fotózni digitális kamerával, mert még nem volt, és számítógép 

sem, ezért rengeteget körmöltem. Néha megengedtem magamnak, hogy a fontosnak 

ítélt dokumentumokról fénymásolatot készíttessek. Ennek a költségét azonban az 

ösztöndíjamból kellett kigazdálkodnom. Ezenkívül rengeteg könyvet vettem, s akkora 

csomaggal jöttem haza, hogy majd beleszakadtam.  

 

M.M.: Milyen volt érzékelni a különbséget Magyarország és Franciaország között? 

MI: Az első utam után 1974-ben az egyik tanárom megkérdezte, hogy ha röviden kellene 

megfogalmazni, akkor mi a különbség a két ország között. Azt mondtam, hogy 

Franciaország színesebb. Teljesen más világ, más gondolkodásmód. Közép-Európáról 

akkor, tehát a hetvenes–nyolcvanas években, nagyon keveset tudtak. S még a 

diplomácia szótárából is hiányzott Közép-Európa fogalma. Egy sztorit szoktam ezzel 
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kapcsolatban elmesélni: 1984-ben a francia kormány ösztöndíjasa voltam, és az 

ösztöndíjasoknak gyakran szerveztek különböző programokat, kirándulásokat. Akkor 

épp a nemzetgyűlésbe vitték őket. Én is bejelentkeztem, az ügyintéző pedig 

megkérdezte, honnan jöttem. „Magyarországról” – mondtam. „Az hol van?” – kérdezte. 

Mire én: „Közép-Európában”, s egy kis magyarázatot is hozzáfűztem. Az ügyintéző 

döbbenten rám nézett, és azt mondta: „No, de az a szovjet blokk!” Mondtam, tényleg az. 

„Akkor nem jöhet.” – volt a válasz. Ez az egyik kellemetlen tapasztalatom. A másik pedig 

az volt, hogy konzultálni szerettem volna az akkori legnagyobb francia 

kremlinológussal, Hélène Carrère d’Encausse-szal. Be is jelentkeztem, a titkárnő 

mondta, jó, jöjjek majd vissza, s adott egy dátumot. Elmondtam honnan jöttem, mivel 

foglalkozom. Ajánlólevelem azonban nem volt. Nem is fogadott a professzor asszony. 

Vele nem találkoztam, de azóta jó kapcsolatom van több párizsi egyetemmel, a 

bordeaux-iakkal, s még néhány vidéki egyetemmel. Ezekkel személyes és Erasmus-

kapcsolatom egyaránt van. De nem csak a franciákkal, más országok egyetemeivel is 

sikerült, főleg Erasmus-kapcsolatokat kiépíteni. Jelenleg a tanszékemnek 28 egyetemmel 

van ilyen együttműködése Portugáliától Litvániáig, Törökországig, s ebből 27 

egyetemmel én írtam alá a szerződést.  

 

M.M.: Hogyan került Pécsről Pestre? 

MI: ’90-ben védtem meg a kandidátusimat. Pécsett lettem docens, és a ’90-es évek 

közepén családi okok miatt felköltöztünk Pestre, s aztán megpróbálkoztam az ELTE-vel, 

hogy van-e lehetőség bekerülni. A lejárás ugyanis kemény dolog volt, hétfő reggel 

mentem és szerda este jöttem haza. Így főleg a kutatásra maradt kevés időm. Akkoriban 

éppen négy történész professzor ment nyugdíjba: Diószegi István, Vadász Sándor, 

Urbán Aladár, Kiss Aladár. Így az ELTE-vel is szerencsém volt, s idekerültem. Úgy 

hiszem, nem csináltak rossz vásárt velem. 
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M.M.: Az oktatás vagy a kutatás áll közelebb a szívéhez? 

MI: Mind a kettő, mert jól kiegészítik egymást. S egy bölcsész egyébként is szeret 

mesélni, szereti elmondani legújabb eredményeit. Az utóbbi időben azonban kutatásra 

nem sok időm marad, mivel hetente 14–16 órám van, és három nyelven tanítok: angolul, 

franciául és természetesen magyarul. Az Erasmusnak köszönhetően eddig volt portugál, 

spanyol, francia, német, holland, norvég, olasz, török, lengyel, román, osztrák és litván 

hallgatóm is. Elsősorban Közép-Európa és Magyarország érdekli őket. Egyszer az egyik 

spanyol hallgatómtól megkérdeztem, hogy miért éppen Budapestet választotta? 

Odament a szobámban levő térképhez, és megmutatta, hogy neki és általában a 

spanyoloknak Európa kb. Franciaország keleti részéig terjed. Kíváncsi volt arra, hogy mi 

van a Rajnán túl. Tehát Közép-Európa s így Magyarország nekik az egzotikumot jelenti.  

 

M.M.: Van különbség a magyar és a külföldi hallgatók tudásszintje között? 

MI: Van, mégpedig egyértelműen a magyar hallgatók javára. Jóllehet tudom, hogy a 

színvonal nálunk is csökken, megyünk lefelé, de a mi hallgatóink még mindig többet 

tudnak, mint a külföldiek. Csak remélni merem, hogy nem jutunk lejjebb, bár jó úton 

haladunk, sajnos.  

 

M.M.: Ha össze kell foglalnia, hogy mi egy történész feladata ma, mit válaszolna? Menedzselés, 

oktatás, kutatás? 

M.I.: Mind a három, de az utóbbi időben a menedzselés egyre fontosabb. Kutatáshoz, 

oktatáshoz egyaránt pénzt kell szerezni, s ez elég sok időt, energiát igényel. Az 

óraszámok is magasak, ha a külfölddel hasonlítjuk össze magunkat. A kutatás így sajnos 

háttérbe szorul, pedig enélkül nehéz az oktatás színvonalát tartani, és főleg emelni. A 

kutatás azonban nemcsak pénzt, hanem nagyon sok szabadidőt is igényel. Manapság 
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ebből is kevés van és ez szintén a színvonal rovására megy. Nagyon fontos még az 

együttműködés más, elsősorban külföldi egyetemekkel. Szerencsére, ezen a téren a 

tanszék igen jól áll.  

 

M.M.: Hogyan látja a mai magyar történelemtudomány helyzetét? 

M.I.: Nehéz kérdés, mert a magyar történésztársadalom sokrétű, sokféle irányzat 

található benne, s természetesen mindenki a maga módszerére esküszik, azt tartja 

egyedül üdvözítőnek. Ebből következően a magyar történelemtudomány nem egységes. 

Van azonban egy közös probléma, s ez nemcsak a történészeké, hanem általában a 

humán tudományoké: helyük, szerepük a tudományok egészében. Az utóbbi időben a 

természettudományok, az alkalmazott tudományok dominanciája érvényesül, ami azért 

probléma, mert minden tudományterületnek megvannak a sajátosságai, játékszabályai, 

s nem lehet, nem szabad egységesen kezelni a tudomány világát. Sajnos a humán 

tudományok háttérbe szorulnak, érdekérvényesítő képességük nem igazán erős sem a 

tudományok egészében, sem a politikában. 

 

M.M.: Mit üzenne a fiatal történészeknek? 

M.I.: Ez a másik nehéz kérdés. Úgy tűnik, a végére marad a neheze. Azért nem könnyű 

erre válaszolni, mert egyelőre nem látom a jövőt, különösen a fiatalok számára nem, de 

a többi korosztálynál sem. Ennek ellenére azt kell mondanom, a helyzet mégsem 

reménytelen. Azért nem, mert ha valaki el akar érni valamit, előbb vagy utóbb, de 

megteheti, megvalósíthatja a céljait. Ha fiatal lennék, mondjuk harmincas, azt 

mondanám, enyém az egész világ. Ehhez persze nagyon sokat kell dolgozni, kutatni, 

írni, publikálni és várni. Pontosabban kivárni a megfelelő pillanatot. Utazni és nyelveket 

tanulni. Ki kell használni az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket. Természetesen az 

egyéni döntés, hogy valaki elindul-e ezen az úton, vagy olyan pályát választ, amelyik 
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biztosabb megélhetést nyújt. Akinek már családja van, teljesen érthető, ha az utóbbit 

választja. Bármelyiken is indul el valaki, Dumas Monte Cristo grófja című regényének 

utolsó mondata mindkettőre érvényes: „Várni és remélni!” 
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