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„A TÖRTÉNELMI FEJLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSEKOR 

HIBA A VÉGEREDMÉNYBŐL KIINDULNI.” 

 

Interjú Erdődy Gábor történésszel, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti 

Tanszékének egyetemi tanárával, a Történelemtudományi Doktori Iskola 

vezetőjével 

 

 

Modern Magyarország: 1975-ben történelem-német szakon végzett az ELTE-n. Miért pont ezt 

a szakpárt választotta? 

Erdődy Gábor: Egyrészt azért, mert volt egy csodálatos történelemtanárom az Eötvös 

József Gimnáziumban, Csuka József. A történelmet elsősorban neki köszönhetően 

szerettem meg. Azt tudtam, hogy az egyetemen a „főszakom” a történelem lesz, de 

kellett egy másikat is választani hozzá, és miután édesanyám óbudai sváb származású, 

és otthon, családi környezetben gyakran beszéltünk németül, ezért ez tűnt a 

legkézenfekvőbb megoldásnak. Ráadásul a felvételi pontszámokat figyelembe véve 

más párosításban nemigen lett volna esélyem.  

 

M.M.: Volt olyan személy az egyetemen, akit mesterének tekinthetett? 

E.G.: Mindenekelőtt és elsősorban Szabad György. Az ő előadásai, szemináriumai, 

speciális kollégiumai, valamint az ő pedagógusi kvalitása és történelemszemlélete, 

nem utolsósorban pedig morális kisugárzása mind olyan vonzerőt jelentettek, ami 

magával ragadott. Tőle tanultam meg például a liberális demokrácia örökérvényű 

tételeit a kossuthi értékrenden, eszmerendszeren keresztül. Kellemes kötelesség em 

még megemlíteni Urbán Aladár nevét, hiszen az ő Batthyány-kutatásai, 1848-as 
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egyetemes történeti kurzusai is sokat jelentettek számomra. Arról nem is beszélve, 

hogy mindenekelőtt neki köszönhetem, hogy 1978-ban az ELTE tanársegédje lettem. 

 

M.M.: 2015-ben Szabad György temetésén az ELTE rektorhelyetteseként mondott beszédet. A 

nyilvános szereplés nem idegen Öntől, de itt egy különleges szerepkörben kellett helytállni. 

E.G.: Igen, ez nem volt könnyű feladat. Nem is gondoltam korábban arra, hogy milyen 

lehet örökre elbúcsúztatni olyan valakit, akit az ember nagyon tisztelt, nagyon 

szeretett, és akinek sokat köszönhet. A búcsúbeszéd megírása nagyon sok érzést 

felkavart bennem. Mondhatnám, hogy fájdalmas élmény volt végiggondolni, újra 

átélni azokat az órákat, élményeket, amelyek Szabad Györggyel összekötöttek, ez 

komolyan megviselt. Ugyanakkor hatalmas megtiszteltetés volt, kifejezetten 

szerencsésnek érzem magamat, hogy ezt a feladatot megkaphattam az ELTE nevében, 

hiszen Mezey Barna rektor úr a temetés időpontjában nem tartózkodott 

Magyarországon és engem bízott meg, hogy helyettesítsem, s miután Szabad György 

tanítványai ugyancsak készültek arra, hogy búcsúbeszédet mondjanak, ezért a két 

szerep összekapcsolódott.  

 

M.M.: Visszatérve az egyetemi évekre, a későbbi történésztársak közül kikkel indult közösen 

pályafutása? 

E.G.: Nagyon sokakkal. Többek között azért is, mert 1973-ban Szabad György 

vezetésével létrejött egy tudományos diákkör, egy igazi műhely, amelyben az ő 

irányításával igencsak elmélyült szakmai munka folyt. Sok pályatársammal, későbbi 

egyetemi kollégámmal (Draskóczy István – ő nem is újkoros, Csorba László, Gerő 

András, Fehér György és későbbi feleségem, Csorba Csilla) együtt vettem részt ebben 

a próbálkozásban, és több rendezvényhez Pajkossy Gábor is kapcsolódott. Ez egy 

nagyon jó csapat volt szakmai és emberi szempontból egyaránt, sokat tanultam a 

hallgatótársaimtól, a diákkör tagjaitól. Ezen kívül a kezdeti időszakban szoros 
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munkakapcsolatom alakult ki Gergely Andrással, Dénes Iván Zoltánnal, és ekkor 

ismerkedtem meg Veliky Jánossal, a Debreceni Egyetem iskolateremtő oktatójával. Ők 

mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az ismert irányba elinduljak. 

 

M.M.: Hogyan talált rá konkrét szakterületére, kutatási témáira, miért éppen a 19. századi 

magyar reformkor és 1848–1849 kérdésköre ragadta magával? 

E.G.: Azt már gimnáziumban is megtanultam Csuka József tanár úrtól, hogy a 

reformkor gyönyörű, nagyon összetett, felettébb ellentmondásos, bár gimnáziumi 

szinten meglehetősen nehezen értelmezhető korszak. A gimnáziumi indíttatással, 

majd Szabad György meghatározó hatásával vált számomra egyértelművé, hogy ezzel 

a korszakkal szeretnék foglalkozni. Hogy aztán miért pont ez lett a kutatásom fő 

iránya? Ez az előadásoknak, a szemináriumi élményeknek, a Szabad Györggyel 

folytatott többszöri szakmai beszélgetéseimnek és Urbán Aladár hatásának 

következménye, melyek eredményeként született meg az egyetemes és a magyar 

történelem szoros szintézisét megjelenítő bölcsészdoktori témám, a Batthyány-

kormányzat európai látóköre. 

 

M.M.: Milyen tanulságokkal szolgált ez az első téma? Mennyire nőtt a szívéhez? 

E.G.: A szívem csücske, ez kétségtelen. Azzal a nagy tanulsággal, hogy a történelmi 

fejlemények értékelésekor óriási és félrevezető hiba a végeredményből kiindulni. 

Minden történelmi esemény bonyolult, ellentmondásos, összetett folyamatok 

végeredménye. Konkrétan 1848 nyarán a teljes európai politikai elit számára, beleértve 

a Habsburg-udvart és a szentpétervári külügyminisztériumot is, befejezett ténynek 

tűnt az egységes Németország megszületése, valamint a Habsburg Birodalom észak -

itáliai tartományainak elszakadása. Egy európai magyar politikus nem 

gondolkodhatott másban, mint az akkor realitásnak tűnő tényekben. Az 1848. évi nyári 

magyar külpolitikai gondolkodást nem lehet 1849. augusztusi perspektívából 
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megközelíteni. Ez nagyon nagy tanulság volt számomra, nemcsak 1848-ra 

vonatkozóan, hanem általában a történelmi események megítélése szempontjából. 

 

M.M.: 1978-ban kezdett tanítani az ELTE-n, mi történt a közbeeső években? 

E.G.: 1975-ben végeztem és kaptam egy úgynevezett tudományos továbbképzési 

ösztöndíjat, amely nagyjából megfelelt a mai doktorandusz ösztöndíjnak, azzal a 

különbséggel, hogy nem járt vele akkreditációs kötelezettség, egyszerűen csak 

kutathatott az ember. Ez az ösztöndíj a tanszékünk és a Néprajzi Múzeum által 

közösen meghirdetett lehetőség volt, azzal a megkötéssel, hogy tudománytörténet i 

témát kell feldolgozni. Kicsit meg is voltam illetődve, de Szabad György azt javasolta, 

válasszam az utolsó polihisztorként és a dualista korszak függetlenségi ellenzéki 

politikusaként egyaránt jelentőset alkotó Herman Ottót. Végül ez lett a kandidátusi 

disszertációm témája is. Ösztöndíjam 1977-ben járt le. Örök hálával tartozom 

Hoffmann Tamásnak, a Néprajzi Múzeum akkori főigazgatójának, aki Szabad György 

mellett a másik témavezetőm volt, mert felajánlott egy muzeológusi állást a Néprajzi 

Múzeumban, ahol egy teljes évet töltöttem el, utána vezetett vissza utam az ELTE-re. 

 

M.M.: Mi volt a feladata a múzeumban? 

E.G.: A Fényképtár munkatársa voltam, de legfontosabb és legizgalmasabb 

feladatomnak a jelentős mértékben éppen Herman Ottó gyűjtéseiből létrehozott 

halászati gyűjtemény költöztetése bizonyult. S miközben a „herman ottó-i kollekció” 

tárgyait egyenként kézbe vehettem, megsimogathattam, saját bőrömön tanulhattam 

meg, hogy a múzeumi költöztetés a leggondosabb előkészítés esetében is rendkívül 

időigényes, komoly szakmai hozzáértést igénylő feladat. Természetesen folyamatosan 

részt vettem a múzeum aktuális programjainak megvalósításában, mindenekelőtt 

azonban a Herman Ottó fantasztikus életművének megismeréséhez és 
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feldolgozásához szükséges könyvészeti adatgyűjtéssel és levéltári kutatással 

foglalkozhattam. 

 

M.M.: 1985-ig az egyetemes történeti tanszéken tanított, hogyan került oda és milyen 

tapasztalatokkal járt az ottani oktatói munka? 

E.G.: A bölcsészdoktori disszertációm megvédése (1977) után is folyamatos szakmai 

és munkakapcsolatot ápoltam Urbán Aladárral, s amikor az egyetemes tanszéken egy 

státusz megürült, ő megkeresett, hogy amennyiben elfogadom, akkor előterjesztené a 

belépésemet a tanszék vezetőjének. Kifejezetten szerettem az ottani munkát, 

elsősorban német és francia történelmet tanítottam, a 19. századi európai liberalizmust 

és konzervativizmust. Nagyon hasznos volt, hogy a nemzetközi szakirodalomra 

koncentrálva, az egyetemes összefüggéseket, háttér kontextusokat alaposan 

megismerhettem, nem csak olvasmányszinten, hiszen egészen más valamit elolvasni, 

mint tanítani az egyetemistáknak. 

 

M.M.: Milyen tanulságokkal szolgált az egyetemes történelem tanulmányozása és oktatása? 

E.G.: Azt hiszem, ez a mai napig meghatározó alapokat teremtett számomra a magyar 

történelem vizsgálatához. 1988-ban például kaptam egy ösztöndíjat Leuvenbe, ahol az 

1831-ben elfogadott belga alkotmány előtörténetével, történetével foglalkoztam. 

Amint azt Szabad György előadásaiból korábban megtudhattam, a belga események 

már az 1790 körüli magyar politikai értelmiségre is meghatározó hatást gyakoroltak, 

arról nem is beszélve, hogy a későbbiekben az 1831. évi alkotmány az 1848. évi áprilisi 

törvények megalkotásánál több paragrafus esetében is mintaként szolgált. Végül 

részben ez lett az akadémiai doktori disszertációm témája is. 
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M.M.: Milyen volt ösztöndíjasnak lenni Leuvenben egy szocialista országból érkezve? Milyen 

kutatási tapasztalatokat szerzett? 

E.G.: A nemzetközi összevetésben is kiemelkedő színvonalat képviselő Leuveni 

Katolikus Egyetem ösztöndíjasaként eltöltött 6 hónap (amelyet egyháztörténeti 

speciális kollégiumi csoporttársamnak, Várszegi Asztriknak köszönhettem) igazi 

mérföldkövet jelentett pályám alakulása szempontjából. Választott témámról a 

liberális katolicizmus legjelentősebb nemzetközi szakértőivel konzultálhattam, a 

Muzslay István Atya által irányított és Mindszenty József nevét viselő Magyar 

Kollégium lakójaként pedig a belgiumi/leuveni magyar egyetemi hallgatók 

közösségének is tagjává válhattam. Közvetlen közelről tapasztalhattam meg, hogyan 

működik az egyetemi autonómia, ami örökérvényű élménnyel és tanulságokkal 

gazdagított. S mindeközben szabadon olvashattam a könyvtárakban, kutathattam a 

levéltárakban, tarthattam előadásokat a leuveni, brüsszeli, genti egyetemen, magyar 

emigráns társaságokban, utazhattam keresztül-kasul Dél-Németalföld gyönyörű 

városaiban. 

 

M.M.: Hogyan került át ezek után a Magyar Történeti Tanszékre? 

E.G.: Pölöskei Ferenc és Izsák Lajos professzor urak 1985-ben tájékoztattak arról, hogy 

tanszékükön lehetőség kínálkozik egy megüresedett státusz betöltésére, és arra 

gondoltak, hogy ezt az esélyt elsőként nekem ajánlanák fel. S bár a Diószegi István 

professzor úr által vezetett Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéken 

kifejezetten jól éreztem magam, ha részben fájó szívvel is, mégis örömmel és lelkesen 

vállalkoztam arra, hogy egy emelettel lejjebb költözzek a Pesti Barnabás utcai B 

épületben. 
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M.M.: A rendszerváltás idején az Antall József által képviselt irányzathoz tartozott. Honnan 

ered kettejük kapcsolata? 

E.G.: Egyrészt Antall József történész volt, igen kiváló tanulmányt írt például Eötvös 

Józsefről, s így voltak olyan események, amikor szakmai közegben ismerhettük meg 

egymást. Másrészt egyik fiát tanítottam, egyetemi felvételire készítettem fel, és ami 

szorosabb kapcsolatot eredményezett a családdal. Továbbá Jeszenszky Gézát is jól 

ismertem, aki Antall József rokona volt, tehát adott esetben a személyemmel 

kapcsolatosan akár ők is válthattak néhány szót. Nem tudom pontosan, de talán ezek 

azok a szálak, amelyek végül is elvezettek oda, hogy Antall Józsefnek eszébe jutottam, 

amikor rendszerváltó kormányát megalakította. 

 

M.M.: A rendszerváltó időszakban, hacsak Antall Józsefre vagy Szabad Györgyre gondolunk, 

több történész vállalt politikai vagy diplomáciai feladatokat. Mennyire összeegyeztethető ez a 

két feladat vagy ez a két szakma? 

E.G.: Azt hiszem, ez viszonylag szerencsés kombináció. A történelem kutatása egy 

korábbi politikai helyzet rekonstrukciója és értelmezése is, tehát a történelmi 

gondolkodás, akár egy 19. századi relációban, mégiscsak olyan típusú készségeket 

alakíthat ki az emberben, ami hasznosítható aktuálpolitikai szituációkban is. Szabad 

György nem egyszer mesélt arról, hogy parlamenti elnökként, amikor nagyon nehéz 

helyzetbe került, feltette magában a kérdést: nos, most akkor Kossuth mit csinálna? 

Neki kétségkívül segített mindennek végiggondolása. Biztos, hogy Antall József 

politikai filozófiájára és miniszterelnöki szereplésére is nagy hatást gyakorolt Eötvös 

József, akit ő a legjelentősebb 19. századi magyar politikusnak, nagyformátumú 

európai politikai gondolkodónak tartott. Azt tapasztaltam, hogy a történelmi 

képzettség, tájékozottság, a történészi elmélyült vizsgálódás sokat segíthet egy 

politikus gondolkodásában és döntéseinek meghozatalában. 
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M.M.: Volt olyan alkalom, amikor Önnek is segített a diplomáciában, hogy „civilben” 

történész? 

E.G.: Az átlagosnál alaposabb történelmi ismeretek jelentős mértékben segítik a 

diplomata munkáját. A fogadó ország politikusaival és vezetőivel, akárcsak a 

nagykövet kollégákkal folytatott konzultációk, esetleges viták légkörét és tartalmát 

(talán eredményességét is) jelentős mértékben befolyásolja, ha azok részvevője 

megfelelő történelmi ismeretekre alapozva képes érvelni vagy bizonyos állításokat 

cáfolni. Hasonlóképpen erősítik a megfelelő történelmi hivatkozások a diplomata 

meggyőzőképességét a különböző hazai/német civil társaságokkal, avagy az emigráns 

magyar körökkel megrendezett beszélgetések, s nem elhanyagolható mértékben a 

rendszeres sajtótájékoztatók során. 

 

M.M.: Megfordítva a kérdést: történészként hogyan hasznosította a diplomáciai tapasztalatait? 

E.G.: Nekem oda-vissza alapon volt hatékony és értékes a diplomácia és a történész 

szakma kölcsönhatása. 1990 előtt is olvastam követi jelentéseket, de a diplomata 

pályám után egészen másként tettem ezt, tudniillik immár rendelkeztem azzal a 

tapasztalattal, azzal az élménnyel, hogy én magam is írtam követi jelentéseket, nem is 

keveset. Minden egyes árnyalat, minden egyes szó külön értelmet és külön 

jelentőséget kap egy-egy nagyköveti jelentésben, amelyet, hogyha az ember még csak 

kívülállóként olvasott és csupán történészként elemzett, talán kevésbé lát át, mint 

amikor belsőleg megélt tapasztalat alapján vizsgálódik. Egyébként meggyőződésem, 

hogy sosem lettem volna jó politikus, nekem ehhez igazából nincs érzékem, ezért nem 

is törekedtem erre és több alkalommal elhárítottam magamtól az ilyen típusú 

kezdeményezéseket. Egyszerűen nem az én lelki alkatomnak való. 
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M.M.: Az utóbbi időszakban több tanulmányában, valamint önálló kötetben is foglalkozott 

Antall Józseffel, illetve politikájával. Mi késztette erre? 

E.G.: Elég furcsán szembesültem azzal, hogy azok, akik Antall József legnagyobb (s 

tegyük hozzá, hogy nem is minden esetben korrekt) bírálói és ellenfelei voltak 

életében, egyszer csak felismerték nagyságát, és pozitív jelzők özönével árasztották el. 

Elhatároztam, hogy megírom, valójában mi az ő politikai hitvallása és üzenete. Antall 

József – minden frázis és minden érzelgősség nélkül – tényleg az életét áldozta ezért a 

hazáért. Talán többek körében ismert történet, hogy amikor orvosi diagnózisa 

elkészült, két lehetőséget vázoltak fel neki. Az egyik akár 15-20 évet is kínált számára 

azzal az előfeltétellel, hogy az azonnal végrehajtandó műtéti beavatkozást követően 

legalább fél évre fel kell adnia az aktív politizálást, azaz magára kell hagynia frissen 

megalakított kormányát. Ő azonban a másik utat választotta, előre tudva, hogy ebben 

az esetben 4, maximum 5 éve van hátra, azaz tudatosan vállalta azt, hogy pár éven 

belül meg fog halni. Úgy éreztem, hogy kötelességem megírni, talán a jelennek, talán 

az utókornak, hogy valójában Antall József mit képviselt, mit tartalmazott az a nemzeti 

elkötelezettségű politikai eszmerendszer, amit ő liberális kereszténydemokráciának 

nevezett. Én ezzel tartoztam Antall Józsefnek. 

 

M.M.: Visszatérve a rendszerváltást követő időszakra, 1990 és 1996 között diplomáciai 

tevékenységet látott el az újraegyesített Németországban. Mennyi ideje maradt a kutatásra?  

E.G.: A bonni időszak rendkívül intenzív és sűrű volt, úgyhogy nem sokat tudtam 

történetírással foglalkozni, de azért próbálkoztam. Korábbi kutatásaim anyagának 

feldolgozását befejezve ekkor jelent meg a 19. századi német liberalizmusról szóló 

kismonográfiám, és megfelelő előzményekre támaszkodva ezekben az években írtam 

meg az 1849-es magyar külpolitikai gondolkodásról értekező másik 

kismonográfiámat. Ezek nem voltak nagylélegzetű alkotások, inkább csak mint kisebb 

munkáimra tekintek rájuk. 
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M.M.: Mivel foglalkozott 1996 és 2002 között? 

E.G.: Hazatérésemet követően mindenekelőtt az egyetemi oktatásra, félbemaradt, 

illetve elhalasztott tudományos munkálataim folytatására koncentráltam. A 

korszakommal foglalkozó legjelentősebb munkákat újraolvastam, igyekeztem 

felszámolni a távollétem alatt megjelent könyvek és tanulmányok feldolgozása terén 

felhalmozódott elmaradásomat. Mindemellett életemnek ezeket az éveit egy további 

rendkívüli élmény gazdagította. Nem sokkal hazatérésemet megelőzően ugyanis 

Magyar Bálint miniszter úr felkért arra, hogy vállaljam el a magyar államalapítás 

ezeréves évfordulója alkalmából tervezett jubileumi programsorozat 

megvalósításának irányítását, miniszteri biztosi feladatkörben. Miután bonni 

tevékenységem egyik alapélményét a német kormánypártok és az ellenzéki pártok 

sokoldalú együttműködésének magtapasztalása jelentette, s miután barátaim is 

egybehangzóan arra buzdítottak, a legjobb lelkiismerettel vállaltam el a megbízatást. 

Kiváló munkatársaimmal csodálatos programot állítottunk össze, amelynek részét 

képezte többek között Magyarország fővendégszereplése az 1999. évi Frankfurti  

Könyvvásáron, a Szentatya tiszteletére adott vatikáni koncert a Magyar Millennium 

alkalmából és még sokáig sorolhatnám a további eseményeket. Hamarosan azonban 

személyesen tapasztalhattam meg, hogy a magyar–német párhuzamra vonatkozó 

elképzeléseim hatalmas illúziónak bizonyultak. 

 

M.M.: Később ismételten diplomáciai tevékenységet látott el, 2002 és 2009 között vatikáni 

nagykövet lett. Hogyan született meg ez a döntés? Milyen emlékei vannak a római időkből?  

E.G.: Érdekes módon, amikor Bonnból hazajöttünk, nekem eszembe se jutott, hogy 

valaha még egyszer diplomáciai pályára lépek. Bár elhangzott egy interjúban, hogy 

„van egy olyan érzésem, hogy nem Bonn volt az utolsó állomás”, de e mögött az 

inkább ironikus elszólás mögött semmi konkrétum nem húzódott meg. Így teljesen 

váratlanul ért, amikor 2002-ben felkértek a vatikáni nagyköveti poszt betöltésére. 
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Kovács László külügyminiszter úr hívott fel, és tette fel a kérdést. Sokakkal 

tanácskoztam a kínálkozó lehetőségről, vezető egyházi személyiségekkel is, akik 

egyértelműen ösztönöztek és buzdítottak, hogy vállaljam el a feladatot. Úgy éreztem, 

kettős megtiszteltetés ért: egyrészt, hogy a kormány felkér egy ilyen feladatra, 

másrészt, hogy a katolikus egyházi vezérkar támogatását is élvezem, ezért igent 

mondtam. Arra büszke vagyok, hogy talán én voltam az egyetlen nagykövetjelölt az 

akkori parlamenti meghallgatásokon, aki 100%-os támogatottságot kapott. Így 

indultam el Rómába, abban a reményben is, hogy a vállalkozásból esetleg az 

egyetemnek is haszna származhat. Későbbi rektorhelyettesi tevékenységem során 

mindenesetre jól tudtam hasznosítani az ezekben az években kiépített szakmai, 

politikai, emberi kapcsolataimat. 

 

M.M.: Ismét felmerül a kérdés: tudott közben a történelemmel is foglalkozni? 

E.G.: A Vatikánban lényegesen többet tudtam történészi témáimmal foglalkozni, de 

ennek is megvolt az ára, tudniillik Bonnba az egész családom velem tartott, római 

kiküldetésem időszakában viszont a lányom már túl volt azon az életkoron, hogy 

velem jöjjön, a fiam pedig két hét elteltével hazament, s persze vele tartott a feleségem 

is. Másrészt a római nagyköveti feladat valamivel könnyedebb volt, kevesebb időt 

igényelt, mint a bonni. A bonni időszak őrült hajtásnak bizonyult, nem ritkán havi 28 

ebéd, 30 vacsora stb. szerepelt a programban, a római hivatali munkám viszont 

átlagosan körülbelül „csak” napi 8-10 órát vett igénybe. Általában 6 órát alszom, tehát 

maradt még bőven időm, s így Róma viszonylag termékenynek bizonyult a szakmai 

pályám szempontjából is: ekkor fejeztem be Kossuth monográfiámat, az akadémiai 

doktori disszertációmat, és ott írtam meg az Antall József monográfiám egy részét is. 

 

 

 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

288 
 

M.M.: Hogyan értékeli utólag, megérte elvállalni ezt az újabb diplomáciai feladatot? 

E.G.: Nagyon nehezen szántam rá magam, hogy elinduljak, de hatalmas élményt és 

megtiszteltetést jelentett a Szentszék mellett nagykövetként működni: II. János Pál és 

XVI. Benedek pápával, korábban Ratzinger bíborossal vagy éppen Erdő Péter 

bíborossal találkozni, négyszemközti beszélgetéseken részt venni. Ezek olyan 

személyes élmények, amelyek az ember életét bearanyozzák, és amelyekből hihetetlen 

sokat lehet tanulni. A Vatikán fantasztikus világ. Én úgy szoktam jellemezni, hogy 

megtestesíti a németes pontosságot, precizitást, ugyanakkor ezt társítja az olaszos, 

mediterrán, barátságos könnyedséggel. Rossz poénként azt szoktam még néha 

megemlíteni, hogy legnagyobb élményem a Capitolium előtt megrendezett Paul 

McCartney-koncert volt, ami egyébként valóban ritkán vagy csak egyszer adatik meg 

az ember életében. A valóságban azonban mindenképpen a nagyköveti 

megbízólevelem átadása keretében II. János Pál pápával lezajlott több mint félórás 

négyszemközti találkozásomat helyezném mindenek elé. 

 

M.M.: Milyen volt hazatérni 2009-ben? Könnyen visszailleszkedett az egyetemre? 

E.G.: 2009-es hazatérésemet gyakorlatilag problémamentesnek nevezhetem. A 

Rómában eltöltött évek alatt ugyanis – korábbi tapasztalataimat szem előtt tartva – 

sokkal tudatosabban készültem a magyarországi folytatásra, folyamatos és rendszeres 

kapcsolatot tartottam tanszékemmel, a kari és az egyetemi vezetéssel, nagyobb súlyt 

helyeztem hazai társadalmi kapcsolataim ápolására. Az egyetemre is gond nélkül 

visszatérhettem, amiért mindig hálás leszek egykori vezetőimnek, kollégáimnak. No 

és örömmel, izgatottan vártam a találkozást a hallgatókkal. Január végén érkeztem 

haza és február első hetében máris bekapcsolódtam az oktatásba. 
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M.M.: Egyúttal a tudományos életbe is, hiszen 2010-ben az MTA doktora lett. 2010 után pedig 

megszaporodtak a tanszéki és egyetemi teendők: tanszékvezetői, doktori programvezetői, doktori 

iskolavezetői, majd rektorhelyettesi pozíciót vállalt. Hogy lehetett ennyi mindent 

összeegyeztetni a kutatással és az oktatással? 

E.G.: Nem könnyen. A doktori iskola vezetését már csak úgy tudtam elvállalni, hogy 

a doktori program irányításától visszaléptem. A rektorhelyettesi kihívás pedig 

rendkívüli, egyedülálló lehetőség volt, de szintén nagyon nehezen vállaltam el. Ennyi, 

az ELTE-n eltöltött idő alatt azonban kialakul az emberben a hála érzése az egyeteme 

iránt. 1970 óta ELTE-s vagyok, külföldön, nagykövetként is mindig az ELTE polgára 

maradtam, fizetés nélküli szabadságon voltam. Nagyon-nagyon sokat kaptam én ettől 

az egyetemtől, és azt gondolom, adott helyzetben ezt illik viszonozni. Nem sokkal 

tanszékvezetői kinevezésemet követően például felkértek arra, hogy pályázzam meg 

a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói állását. Eljátszottam a gondolattal, és többször 

elképzeltem, hogy mit tennék, ha főigazgató lennék, de már az első pillanatban 

tudtam, hogy ezt nem vállalhatom el, nem tehetem meg, hogy hazajövök hat év után, 

pályázok a tanszékvezetésre, kineveznek, és néhány hétre rá azt mondom: 

viszontlátásra. Végül azonban az élet – azt hiszem – mindig rendet teremt, bizonyos 

értelemben igazságot oszt, hiszen, ha engem megválasztottak volna a Nemzeti 

Múzeum főigazgatójának, akkor soha nem lehettem volna az ELTE rektor-helyettese. 

Nagyon nagy dolog, hogy valaki az ELTE-t képviselheti, a legjelentősebb európai 

egyetemek rektoraival, rektorhelyetteseivel teremthet kapcsolatot, a legjelentősebb 

nemzetközi egyetemi hálózatokban, ahol Magyarországot egyedül az ELTE képviseli, 

lehet jelen, tárgyalhat stb. Örülök, hogy megpályáztam és megválasztottak, de nagyon 

nehéz időszak következett, amely hatalmas megterhelést jelentett. 
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M.M.: Mire emlékszik a legszívesebben ebből az időszakból? 

E.G.: Rengeteg szép, pozitív emléket őrzök magamban, s ugyancsak rengeteg 

tanulságos negatív tapasztalattal gazdagodtam. Ezekből nem is lehet fontossági 

sorrendet összeállítani. Biztos, hogy mindig örömmel fogok emlékezni Mezey Barna 

rektor úr imponáló vezetési stílusára, válsághelyzeteket kezelő szakmai és emberi 

kvalitásaira, Dezső Tamás dékán úr heroikus küzdelmére és helytállására a kari 

érdekek védelmében, s nem utolsósorban az ELTE komoly nemzetközi sikereire. 

 

M.M.: Leköszönt nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesként milyennek látja az ELTE 

nemzetközi kapcsolatrendszerét? 

E.G.: Kifejezetten jó. Az ELTE valóban komoly tekintéllyel, presztízzsel rendelkezik a 

nemzetközi szférában. Számos bilaterális kapcsolatban, közös kutatócsoportok, 

műhelyek működtetésében, világhírű projektekben vannak aktívan jelen legjelesebb 

tudósaink. Számos olyan jelentős nemzetközi szervezet, hálózat munkájában veszünk 

részt, amelybe Magyarországról csak az ELTE kap meghívást. Ez nyilván az elmúlt 

387 év eredménye, távolról sem csupán a mi generációnknak illik erre büszkének 

lennie, kedvező pozíciónkat sokban örököltük, és az a nagy felelősségünk, hogy ne 

rosszabb állapotban adjuk majd tovább a stafétabotot. Azt szoktam mondani, hogy a 

helyzetünk nagyszerű, de egyre reménytelenebb, tudniillik a nemzetközi 

rangsorokban a tudományos teljesítmény az egyik meghatározó faktor. Kiemelkedő 

tudományos teljesítményre pedig az az egyetemi oktató képes, aki a nélkülözhetet len 

alapképességek mellett rendelkezik az ehhez szükséges idővel: rendszeresen el tud 

járni a könyvtárakba, a levéltárakba, a laboratóriumokba, stb.  A jelenlegi túlterheltség 

és fizetések mellett azonban az egyetemi oktatók elsöprő többsége arra kényszerül, 

hogy másodállást vállaljon, ami viszont a kutatómunkától, a tudományos 

teljesítménytől vonja el az időt és az energiát. Nekünk olyan egyetemekkel kell 

együttműködő partneri kapcsolatokban helytállnunk, közös kutatómunkában 
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egyenrangú félként részt venni, mint Berlin, Leuven, Párizs és sorolhatnám tovább. 

Ezek oktatói nem heti 10-16 órát tanítanak és nem magyarországi fizetésért dolgoznak. 

Rettenetesen büszke vagyok az ELTE oktatóira, kollégáimra, mert nem egyenlő 

feltételek mellett versenyeznek, és tartják a legmagasabb nemzetközi színvonalat. 

 

M.M.: Milyen személyes kapcsolatai vannak külföldi szervezetekkel, intézményekkel, 

történészekkel? 

E.G.: Az elmúlt hat évben nagyon sok személyes kapcsolatom alakult ki Beregszászon 

és Kolozsváron át, Prágán és Ljubljanán keresztül, Rómáig, Bécsig, Berlinig, Leuvenig 

és Tübingenig. Ezek mind élő kapcsolatok. Korábban, 1978 és 1990 között például az 

osztrák–magyar történész vegyesbizottság titkára voltam. Nagy élmény volt legutóbb 

az Országházban tartott nemzetközi kiegyezés konferencián találkozni Lothar Höbbelt 

osztrák előadóval, akivel 1978-ban kezdő, fiatal történészként együtt szolgáltunk 

ebben a bizottságban, s most immár professzor kollégaként üdvözölhettük egymást. 

 

M.M.: Milyen témák érdeklik, foglalkoztatják jelenleg? 

E.G.: Nagyon sok minden, csak az élet sajnos nagyon rövid. A dualizmus történetének 

kutatásában még hatalmas lehetőségek vannak, feltáratlan témák sora, többek között 

például a függetlenségi ellenzék története. Ennek minden apró fejezete, minden része 

hallatlanul izgalmas és érdekes terület, nem tudom, mennyi időm lesz ezzel 

foglalkozni, de ez terveim, elképzeléseim részét képezi. A belga témám kapcsán is, de 

más megközelítésből is, az utóbbi 10-15 évben egyre több egyháztörténeti, 

egyházpolitikai kérdéssel találkoztam, amelyek néhány részfejezet kivételével 

nincsenek feldolgozva. Ezen a területen is sok fantáziát látok a kutatásban. Nagyon 

lényeges téma továbbá, hogy a nagy európai politikai, filozófiai, eszmetörténet i 

folyamatok hogyan hatottak a magyar politikai gondolkodásra, akár a reformkorban, 

akár az önkényuralom idején. Különösen érdekelne Teleki László reformkori 
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működése, miután 1848–1849-es pályája és emigrációs időszaka sokoldalúan fel van 

dolgozva, de az 1840-es évek, a reformkor Telekije még alapos kutatásokat igénylő 

fontos témát jelent. 

 

M.M.: Mit szeret legjobban az egyetemi oktatásban? 

E.G.: A hallgatókat. Még akkor is, ha időnként felbosszantanak, mert vannak, akik 

túlságosan lazán veszik a tanulmányaikat és a kötelességeik teljesítését. De évtizedek 

óta folyamatosan hallgatókkal, évfolyamokkal találkozni szintén rendkívül fontos 

személyiségalakító élmény. Talán túl patetikusan hangzik, de az egyetemi oktató 

bizonyos mértékben formálhatja az egyetemi hallgatók gondolkodását, felkészülését a 

jövőre nézve. Ez nemcsak kifejezetten szép élmény, hanem különösen felelősségteljes 

küldetés, feladat is. Sosem felejtem el, amikor az 1990 előtti években egy kiegyezéssel 

kapcsolatos szeminárium alkalmával, mintegy összegzésként megkérdezte az egyik 

hallgató: „Na jó, tanár úr, de akkor mi most mit csináljunk, mire készüljünk?” Én akkor 

csak azt tudtam válaszolni, amit számomra Szabad György kossuthi ihletése is sugallt, 

hogy nem tudjuk, valaha lesz-e még a mi életünkben esély a pozitív változásra, de 

készülni kell rá, mert ha véletlenül bekövetkezik a lehetőség, akkor hatalmas 

felelőtlenség lenne nem tudni élni vele. Azt hiszem, hogy az egyetemi oktató munkája, 

feladata, tevékenysége részben azt is magában foglalja, hogy az egymást követő 

évfolyamok, generációk gondolkodását pozitív történeti példák felmutatásával vagy 

akár negatív példák tudatosításával abba az irányba tudja alakítani, hogy mindig 

tettrekészek és felkészültek legyenek a ritkán kínálkozó, de valamikor mindig elérk ező 

történelmi lehetőség kihasználására. 
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M.M.: Mit gondol az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék jövőjéről, jövőképéről, 

lehetőségeiről? 

E.G.: Sok feladat van és sok jó lehetőség is. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, 

hogy mi, tanszéki oktatók nagyon kevesen vagyunk, és szerencsére rettenetesen sok a 

diák.  Szeretném hangsúlyozni, hogy elsősorban nem csupán arról van szó, hogy 

hetenként hány órát tartunk, a szakmai munkánk lényegesen időigényesebb része a 

szakdolgozatok, doktori disszertációk témavezetése, konzultációk megtartása, 

opponensi vélemények megírása, szigorlati és védési bizottságok munkájában való 

részvétel stb. Ez nagyon sok munkát jelent, és ahhoz, hogy a tanszék ezt a feladatot 

minél magasabb színvonalon ellássa, a meglévőnél lényegesen több munkatársra 

lenne szüksége. Persze lehet, hogy a mai világban, amikor az egyetemek 

költségvetésén újra és újra spórolni kell, csupán a vakvilágba kiabáltam, de mindentől 

függetlenül, az említett tényeket rögzíteni kell, mert mindez nem kis felelősséggel jár, 

és egyszer az utókor majd benyújtja a számlát. 

 

M.M.: 2017 novemberében Pro Facultate Philosophiae-díjjal tüntették ki a Karon végzett több 

évtizedes kimagasló oktatói és közéleti tevékenységéért. Mit jelentett Önnek ez a díj? 

E.G.: Hatalmas megtiszteltetésnek éreztem és érzem ma is, hogy ebben a kitüntetésben 

részesülhettem, no és természetesen ritkán megtapasztalt örömöt. Amint azt már 

említettem: az én életem, pályám gyakorlatilag 1970 óta összeforrott az ELTE-vel. Azt, 

hogy a döntéshozók úgy értékelték, ez nem csupán számomra volt előnyös kapcsolat, 

és valami keveset én is hozzá tudtam tenni az Egyetem, s mindenekelőtt a 

Bölcsészettudományi Kar eredményességéhez, a kollégáimmal és hallgatóimmal 

közös erőfeszítéseink pozitív minősítéseként értelmezhetem. Mert az oktatás igazi 

csapatmunka, amelyben csak egyszerre lehetünk győztesek és vesztesek. 
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M.M.: A doktori iskola vezetőjeként mit gondol az új doktori képzésről? 

E.G.: Megítélésem szerint az új konstrukció a hallgatók számára komoly lehetőséget 

kínál, bár maga az oktatási rendszer, a tartalom még csak most formálódik, most alakul 

ki. Az alapgondolat, az alapstruktúra, hogy 4 éven át jelentős ösztöndíjjal támogatott 

valódi kutatói, alkotó munka valósulhat meg, pozitív dolog és jelentős előrelépés. 

Nagyon remélem, hogy ennek meg is lesz az eredménye, hiszen a kreditek 

átcsoportosításával, átstrukturálásával is abba az irányba tolódott el a képzés 

súlypontja, hogy minél több idő maradjon a kutatásra és a disszertáció színvonalas 

megírására, ami lényeges könnyebbséget jelent a korábbi évfolyamok hallgatóinak 

helyzetével összehasonlítva. Biztos, hogy az indulásnál temérdek nehézséggel fogunk 

találkozni, amelyek azonban idővel a helyükre kerülhetnek. Ha mindenki úgy 

gondolja, hogy hosszú távra tervezünk, és az alapvető feltételek nem fognak gyakran 

változni, akkor egy-két éven belül az új típusú doktori képzés olyan pályára állhat, 

amely ideális feltételeket teremt a tudományos produkció számára. 

 

M.M.: Milyen személyes tervei vannak a közeljövőre nézve? 

E.G.: Egyelőre szeretném kiélvezni, hogy lényegesen kevesebb hivatalos feladat 

nyomja a vállamat, szeretnék minél többet olvasni, kutatni, könyvtárba, levéltárba 

járni, szabadon, akár csapongva is elkalandozni, és átadni magam az 

olvasmányélményeknek és a szabad kutatás élményének. Nem is írni szeretnék 

annyira, bár nyilván lenne mit és miről, inkább szabadon, kötetlenül, kötelezettségek 

és határidős feladatok nélkül tevékenykedni a szakmában. Nyilván a tanítás 

meghatározó része marad további pályámnak is, ebben radikális változtatásokat nem 

tervezek. Rektorhelyettesi feladataim mellett is mindig megtartottam az óráimat, 

érdemi könnyítést nem vettem igénybe. Talán éppen azért nem, mert nagyon szeretem 

a tanítást, és roppant hiányozna, ha elmaradna. Persze egyszer majd elmarad, semmi 
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nem tart az életben örökké (maga a földi élet sem), egyelőre azonban azt élem meg, 

hogy szerencsére még csinálhatom. 

 

M.M.: Vannak olyan tanítványai, akikre különösen büszke? 

E.G.: Szerencsére több is. A teljességre való törekvés igénye nélkül, mindössze 

néhányukat megemlítve: kiemelkedő színvonalú disszertációt készített és védett meg 

Bárány Zsófia Lonovics József vatikáni missziójának történetéről. Még ebben a naptári 

évben kerül sorra a beregszászi főiskolán oktató, s a munkácsi püspökség 1848–1849-

es történetét bemutató Molnár Ferenc, továbbá tanszékünk fiatal oktatója, a 

magyarországi főrendi liberális ellenzék megszerveződésének történetét feldolgozó 

Melkovics Tamás védésére. Az ebben a tanévben másodéves doktoranduszaink, Szabó 

Zsanett és Szerencsés Anna eddigi teljesítménye is nagyon szép sikereket ígér. 

 

M.M.: Mit üzen a most induló történész hallgatóknak, doktoranduszoknak? 

E.G.: Legyenek büszkék arra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói. 

Élvezzék minden örömét, és tudatosan használják ki valamennyi előnyét az 

egyetemista éveknek, amelyek egyszeri és megismételhetetlen lehetőséget kínálnak a 

szakmai előrelépés és az egyéni kiteljesedés útján. A szükséges alázattal és 

felelősséggel vállalják fel azt a küldetést, hogy ők jövőnk letéteményesei. 
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