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SebĘk Balázs

A TÖRTÉNÉSZ ÉLMÉNYEI
Interjú J. Nagy László professzorral
Ön Jászárokszálláson született. Meddig élt a településen?
Az az igazság, hogy nem sokáig éltem Árokszálláson, tulajdonképpen csak 18
éves koromig, amíg el nem kerültem Szegedre, az egyetemre. 1945-ben születtem
Jászárokszálláson, és itt végeztem el az általános iskolát is, 1959-ben. Ezután
Jászapátira mentem tanulni a Mészáros LĘrinc Gimnáziumba. Itt a 2. évtĘl kollégista
voltam, az elsĘ évben viszont még naponta ingáztam. 1963-ban érettségiztem francia
nyelvi osztályban, és még ebben az évben felvételt nyertem a József Attila
Tudományegyetemre, Szegedre. Szegeden történelem – francia szakon tanultam.
Érdekesség, hogy az évfolyamban egyedül én voltam ilyen szakos hallgató. 1968ban sikeresen államvizsgáztam.
Hogyan emlékszik vissza az Árokszálláson eltöltött gyermekkorára?
A gyermekkorommal kapcsolatban igen kellemes élményeim vannak, jó baráti
köröm volt a településen. Noha ez az idĘszak az 1950-es évekre esik – amely egy
igen nehéz idĘszak volt Magyarországon – mint gyerekek nem sokat éreztünk a
nehézségekbĘl, a rendszer nem rontotta meg a gyerekkorunkat.
Milyen volt a családi háttere, mi volt a szülei foglalkozása?
EgyszerĦ, mondhatni szegény családból származom. A szülĘk agrárproletárok
voltak, akik ugyan az 1945-ös földosztás során kaptak 4-5 katasztrális hold földet,
ám apám hamarosan tsz-tag lett. Anyám háztartásbeliként dolgozott, a háború elĘtt
cseléd volt. EredendĘen sok földnélküli volt Árokszálláson, csak a redemptus
családoknak volt földtulajdona. A földosztás idején nem mindenkinek jutott
elegendĘ mennyiségĦ föld, sokan pl. Tolna megyében kaptak földet, és oda is
költöztek a földnélküli jászok közül. Egyébiránt hárman voltunk testvérek. A bátyám,
aki még ma is él, géplakatosként dolgozott, nĘvérem pedig az érettségi megszerzése
után különbözĘ boltokban volt eladó.
Hol, Árokszállás melyik részén volt a szülĘháza? Megvan-e még a ház?
A Pethes Imre utcában laktunk egy egyszerĦ házban. Az utca 1-es számú házában
született 1864-ben a neves színész, Pethes Imre, az utca róla kapta a nevét. A miénk
a 4-es számú ház volt. Még megvan, bár átalakítva és már nem a mi tulajdonunkban,
hiszen a szülĘk már régen elhunytak.
Mondjon még valamit alapfokú és középfokú tanulmányairól! Milyenek voltak
az osztálytársak, mik voltak a kedvenc tantárgyai?
Kedvenc tárgyaim a történelem és a francia voltak. A francia nyelv tanulása egy

J. Nagy László professzor
véletlennek volt köszönhetĘ, hiszen a gimnáziumban eredetileg a német és a latin
nyelveket lehetett választani. Ám éppen azon a nyáron, amikor én is odakerültem,
érkezett a gimnáziumba egy francia szakos tanár, akit Békéssy Gábornak hívtak. A
választhatóak közül így a francia tanulása mellett döntöttem. Más tantárgyak közül
még a matematikát, az orosz nyelvet és a földrajzot tudnám kiemelni, amelyeket
nagyon szerettem. Jó barátaim voltak a gimnáziumban Urbán László, aki orvos lett,
Núber Zoltán és Berki Imre, aki kiváló rajzoló volt. Egyébként évekig a Szolnok
Megyei Néplap fĘszerkesztĘjeként dolgozott. Velük mára már alig van kapcsolatom.
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Ön a továbbtanulás miatt került el Jászárokszállásról. Miért éppen Szegedet
választotta?
AlapvetĘen három választási lehetĘségem volt: Budapest, Debrecen és Szeged.
Budapestre semmi kedvem nem volt menni, maradt tehát a két vidéki város, amelyek
közül inkább Szegedet választottam.
Van-e még valamiféle kapcsolata Árokszállással, az árokszállási emberekkel?
Nem nagyon van már kapcsolatom a szülĘvárosommal, de évenként 2-3 alakalommal meglátogatom az ott élĘ bátyámat. Tagja vagyok Budapesten a Jászok Egyesületének, ott többen is vagyunk, akik Árokszállásról származtunk el. A város könyvtárának szoktam küldeni egy-egy kötetet a megjelenĘ könyveimbĘl.
Régi álma volt, hogy történész lesz? Hogyan került szorosabb kapcsolatba a
történelemmel?
Már gyermekkorom óta érdekelt a történelem, a múlttal való foglakozás. Fiatalon
sok könyvet olvastam, pl. Európán kívüli országokról. De nemcsak ez a térség
érdekelt, hanem Magyarország történelme is. Annak idején, még gimnáziumi éveim
során tartottam referátumot pl. a Jászságról és a redemptióról is. Mindig is az érdekelt
elsĘsorban, hogy mi történik a világban és miért történnek ezek a dolgok? Mi a
hátterük? Gimnazista koromban pl. az algériai háború keltette fel nagyon az
érdeklĘdésemet. Akkoriban ezzel voltak tele az újságok. Természetesen felvetĘdött
bennem a kérdés: miért ez a szörnyĦ és hosszú háború?
Történészként fĘ kutatási területe a Mediterráneum története. Mi orientálta
éppen ennek a régiónak a kutatására?
ElĘször is az algériai események hatására kezdtem el foglalkozni a térséggel: amint
az elĘbbiekben is mondtam, nagyon érdekelt, hogy miért van ott ez a konfliktus,
amelybe végül belebukott egy egész politikai rendszer Franciaországban (a IV.
Köztársaság 1958-ban). Az algériai háború a legnagyobb hatású gyarmati háború
volt mind a mai napig. A franciák országuk egy megyéjévé szerették volna változtatni
Algériát, ehelyett azonban egy független állam született, ahol 1991-ben az erĘteljesen
republikánus szemléletĦ hadsereg akadályozott meg egy iszlám fordulatot. Az iszlám
hatása ellenére Algériában mind a mai napig él a francia nyelv, kétnyelvĦségrĘl
beszélhetünk az országban, bár az ország vezetĘi - érthetĘen - az arabot szeretnék
elsĘ számú nyelvvé tenni. Ezt azonban eddig – többszöri próbálkozás ellenére nem sikerült elérni. Kutatási területem a hidegháború idĘszakának nemzeti kérdése,
a nacionalizmus hatása a térségben. KésĘbb ehhez kapcsolódóan foglalkoztam
Európa és az Európai Unió arab országokkal kapcsolatos politikájával is.
Ha jól tudom, Ön a Wittman Tibor-féle történész-iskolából került ki. Beszéljen
pár szót Wittman Tiborról és a személyes kapcsolatukról!
Wittman Tibor egyetemes történelemmel foglakozó történész volt, aki elsĘsorban
Németalföld és Latin-Amerika történelmét kutatta. Érdemes megjegyezni, hogy
korábban a Jászberényi TanítóképzĘ FĘiskolán is tanított. Történelem szakdolgozato-
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mat még nem nála írtam, hanem a francia tanszék akkori vezetĘjénél. Témám egy
XVII. századi francia tollforgató Magyarországról szóló leírásai voltak. A
késĘbbiekben Wittman Tibor javasolt egy témát: ez pedig Haiti történelme volt.
Haiti történelmével Wittman csak futólag foglalkozott, és a téma érdekessége miatt
ajánlotta nekem. Haitin lényegében ugyanaz játszódott le, ugyanazok voltak a
problémák, mint Algériában, csak jó 100 évvel korábban. Mindkét országban komoly
gondot jelentett a jövevény európai kisebbség rasszista gondolkodása, akik
semmiféle kompromisszumra nem voltak hajlandóak a helyi lakossággal. Végül mind
Haitin, mind Algériában szabadságharcba torkollott a konfliktus, aminek az egyik
következménye volt, hogy az európaiaknak el kellett hagyni a területet. Algériából
például 1 millió európainak kellett távoznia a függetlenségi harc végeztével. Wittman
Tibor egyébként igazi „európai” volt már abban az idĘben is: ez igaz emberileg és
abból a szempontból is, hogy igen jó nyugat-európai kapcsolatokkal is rendelkezett.
Az egyetemen élvezetes, sziporkázó elĘadásokat tartott, bár jegyzetelni igen nehéz
volt nála, hiszen elĘadás közben is járt az agya, gondolkodott, és újabb
összefüggésekre jött rá.
A közvetlen kutatási területéhez tartozó országokba milyen gyakran jár? Vane meghatározó, életre szóló élménye ezen országokkal kapcsolatban?
FĘ kutatási területemet elsĘsorban az ún. Maghreb-országok alkotják, úgymint
Marokkó, Algéria és Tunézia. Ezek közül a legsĦrĦbben Tunéziába járok, évente
legalább egy alkalommal. A Tuniszi Egyetemmel nagyon jók a kapcsolataink, szerzĘdésünk is van velük. Algériával az iszlám-fordulat óta már gyengébbek a kapcsolatok.
Marokkóban legutóbb 2005 novemberében jártam, az ország függetlenségének 50.
évfordulója kapcsán rendezett tudományos konferencián. Itt emlékérmet is kaptam,
amelyet az uralkodó, VI. Mohamed király adományozott a konferencia külföldi
résztvevĘinek. Ekkor találkozhattam a marokkói függetlenségi hadsereg vezetĘjével,
és például Gamal Nasszer korábbi egyiptomi vezetĘ személyes tanácsadójával is.
Hasonló évfordulós konferencián jártam 2002-ben Algériában is, ahol a függetlenség
40. évfordulóját ünnepelték: a konferenciát Bumedien köztársasági elnök nyitotta
meg. Itt szintén elnöki emlékéremmel tüntettek ki.
Ha meghatározó élményre kíváncsi, akkor el szeretném mesélni egy algériai utamat
1989-bĘl, amikor 2 hónapra utaztam ki a levéltárba dolgozni: ez éppen az iszlám
legnagyobb ünnepe, a ramadán idĘszakára esett. Óriási élmény volt ezt élĘben
látni, egészen más, mint amikor csak olvas róla az ember. Az iszlám országokban
ramadán idején napkeltétĘl napnyugtáig bizonyos dolgok – evés, ivás, szexuális
élet stb. – tiltottak. Hihetetlen volt látni, amint napközben a 3 milliós, mindig nyüzsgĘ
nagyváros, Algír teljesen kiürül, de az emberek már szinte készülnek a naplementére,
amikor a rádióban is hivatalosan bejelentik, hogy lement a nap. Ekkor egy csapásra,
egy perc alatt megtelik az elĘtte teljesen üres város, és egészen hajnalig él, nyüzsög
Algír. Amikor viszont a napfelkeltét jelenti be a rádió, ismét kihal. Megkérdeztem
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amelyet az uralkodó, VI. Mohamed király adományozott a konferencia külföldi
résztvevĘinek. Ekkor találkozhattam a marokkói függetlenségi hadsereg vezetĘjével,
és például Gamal Nasszer korábbi egyiptomi vezetĘ személyes tanácsadójával is.
Hasonló évfordulós konferencián jártam 2002-ben Algériában is, ahol a függetlenség
40. évfordulóját ünnepelték: a konferenciát Bumedien köztársasági elnök nyitotta
meg. Itt szintén elnöki emlékéremmel tüntettek ki.
Ha meghatározó élményre kíváncsi, akkor el szeretném mesélni egy algériai utamat
1989-bĘl, amikor 2 hónapra utaztam ki a levéltárba dolgozni: ez éppen az iszlám
legnagyobb ünnepe, a ramadán idĘszakára esett. Óriási élmény volt ezt élĘben
látni, egészen más, mint amikor csak olvas róla az ember. Az iszlám országokban
ramadán idején napkeltétĘl napnyugtáig bizonyos dolgok – evés, ivás, szexuális
élet stb. – tiltottak. Hihetetlen volt látni, amint napközben a 3 milliós, mindig nyüzsgĘ
nagyváros, Algír teljesen kiürül, de az emberek már szinte készülnek a naplementére,
amikor a rádióban is hivatalosan bejelentik, hogy lement a nap. Ekkor egy csapásra,
egy perc alatt megtelik az elĘtte teljesen üres város, és egészen hajnalig él, nyüzsög
Algír. Amikor viszont a napfelkeltét jelenti be a rádió, ismét kihal. Megkérdeztem
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egy idĘs embert, hogyan bírják ezt a megterhelést? Azt válaszolta, hogy az emberek
2-3 hét után teljesen kimerülnek fizikálisan is, ekkor már alig bírják az ünneppel járó
megpróbáltatásokat.
Egy másik meghatározó élményemre is Algériából emlékszem, 1975-ben történt
ez. Akkoriban (1973-1977 között) a Lyoni Egyetem magyar lektora voltam, és átutaztam Algériába is. Biskra közelében, a sivatag mentén fekvĘ Sidi Oqba településen is
megfordultam. Amikor megkérdezték, honnan jöttem - és kiderült hogy Magyarországról - mindenkinek rögtön az „Aranycsapat” jutott eszébe, és elkezdték sorolni
még a csapat összeállítását is. Szintén itt történt, hogy eltévedtem a sikátoros utcákban, és katonai laktanyák környékére keveredtem. Kis idĘ múlva meg is jelent
két tiszt a katonai elhárítástól, akik arról érdeklĘdtek, hogy ki vagyok, honnan jöttem, és mit keresek a katonai objektumok környékén. Hiába állítottam, hogy eltévedt
magyar turista vagyok: mint gyanús európai személyt bevittek kihallgatásra, ahol
kiderült, hogy fényképezĘgépemmel nem készítettem fotókat. Amikor elvették az
útlevelemet és meglátták, hogy azon a „Magyar Népköztársaság” felirat áll, meglepetten és barátságosan felkiáltottak: „Algéria is népköztársaság!”. Ezután már szinte
baráti elbeszélgetésre került sor. A két ország között akkoriban igen jók voltak a
kapcsolatok, és ez nagyon sokat számított ebben a szituációban. És még valamit
Sidi Oqbához: Bartók Béla 1911-ben a környéken tanulmányozta a magyar népzene
keleti gyökereit.
A Mediterráneumon belül csak a Maghreb-országokkal foglalkozik, vagy a
Közel-Kelettel kapcsolatban is vannak kutatásai?
ElsĘsorban a Maghreb-országokkal foglalkozom, de a Közel-KeletrĘl, így például
az izraeli-palesztin viszonyról is hosszú ideje tartok elĘadásokat. Legutóbb 2006
márciusában, „Az iszlám a modern világban” címmel beszéltem a témáról a Mindentudás Egyeteme szegedi elĘadássorozatának keretében. Mindenképpen le kell szögeznem, hogy az észak-afrikai és a közel-keleti arabok viselkedése igen eltérĘ. Történelmi okokból (az európai expanzió következtében) az észak-afrikai arabok hĦvösebbek és zárkózottabbak, míg a közel-keletiek közvetlenebbek, életvidámabbak,
rendkívüli vitalitás jellemzi Ęket. Az algériaiak pl. nehezen akarják feledni, hogy Ęket
franciává akarták tenni, be akarták olvasztani Franciaországba. A közel-keleti
államokban jóval kevesebbszer fordultam meg: egyszer voltam Szíriában és
Libanonban.
Jelenleg milyen kutatást végez? Tervezi-e valamilyen nagyobb lélegzetvételĦ
munka kiadását a közeli jövĘben?
Az idén jelet meg egy kötetem „Magyarország és az arab térség. Kapcsolatok,
vélemények, álláspontok 1947-1975” címmel. Ebben fĘleg a diplomáciai
kapcsolatokról, a háborúkról és a politikáról van szó. Ez tankönyv is lesz. A sok
külföldi meghívás miatt az újabb kötetek kiadása halasztást szenvedhet, de a következĘ munkámban az algériai háború (1954–1962) eseményeit szeretném összefoglalni.
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2-3 éven belül tervezem elkészíteni a Wittman Tibor emlékének íródó, Haitiról szóló
könyvet is.
Lát-e esélyt egy tartósabb közel-keleti béke kialakulására a közeljövĘben?
A közel-keleti térségben alapvetĘen két megoldás lehetséges: az egyik a béke, a
másik pedig az, hogy az egyik nép kiirtja a másikat – ami lehetetlen. MeggyĘzĘdésem,
hogy ez a konfliktus már nem csak két nép viszályáról, hanem nagyhatalmi érdekekrĘl
is szól. A nagyhatalmi érdekellentét korábban a szovjet-amerikai szembenállásban
jelentkezett, ma már másról van szó. Manapság az USA nem akarja belátni, hogy
örökké Ę sem lesz hiperhatalom, így az állandó erĘbĘl való politizáláson változtatnia
kellene. Az a véleményem, hogy amennyiben a palesztinok visszakapnák a megszállt
területeket, akkor lehetséges lenne a béke, és létrejöhetne az önálló palesztin állam.
Palesztin államra mindenképpen szükség van, de elképzelhetĘ, hogy ez újabb
problémát is fog okozni a térségben, tágabban az iszlám civilizációjú országokban:
ameddig ugyanis létezik a palesztin probléma megoldatlansága, addig a politikusok
mindig „takarózhatnak” vele, elodázhatják a szociális és politikai problémáik megoldását. Amennyiben a palesztin probléma megoldódna, meg is szĦnne, mint hivatkozási
alap . Összességében elmondható, hogy a kérdés rendkívül összetett és bonyolult,
de megoldható, és van is remény erre – ez természetesen csak nagyhatalmi támogatással lehetséges. Az izraeli történészek egy része is azon az állásponton van, hogy
országuknak immár „normálissá” kellene válnia, hiszen nem tartható az az állapot,
hogy egy országnak nincs szinte semmiféle kapcsolata a környezĘ államokkal.
Mindkét fél oldalán létezik egy 10-20%-os szélsĘséges kisebbség, akiket minél hamarabb le kellene szerelni, hiszen szerintem a többség mindkét oldalon a békét akarja.
Milyen tisztségeket tölt be jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen és az egyetemen kívül?
Az egyetemen belül az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok
Tanszék, és a Történettudományi Doktori Iskola vezetĘje vagyok. Ezenkívül vezetĘségi tag vagyok a Mediterrán Történészek Nemzetközi Társaságában, valamint külsĘ tag a párizsi De Gaulle Alapítvány tudományos kuratóriumában. A Magyar
Tudományos Akadémián a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága alelnöki pozícióját
töltöm be.
A Jászság az Észak-Alföldi Régió része, ám egyben Budapest vonzáskörzete.
Ennek fényében hogyan látja a Jászság helyzetét, jövĘjét?
Véleményem szerint a Jászság inkább a Központi Régió szerves része lenne, az
Észak-Alföldi Régió mesterségesnek látszik. A Jászságot fejlĘdĘképes területnek
látom, és - amikor Árokszálláson járok - külön örülök, hogy a városban újabb
vállalatok tudják megvetni a lábukat. Egy dolgot nem értek csak: miért nem lehet az
utakat megcsinálni hosszú idĘ óta? Gondoljunk csak a Jászberényt Árokszálással
összekötĘ útra. Ezt egyszerĦen nem értem.
Mióta tud a Jászsági Évkönyv létezésérĘl?
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egy idĘs embert, hogyan bírják ezt a megterhelést? Azt válaszolta, hogy az emberek
2-3 hét után teljesen kimerülnek fizikálisan is, ekkor már alig bírják az ünneppel járó
megpróbáltatásokat.
Egy másik meghatározó élményemre is Algériából emlékszem, 1975-ben történt
ez. Akkoriban (1973-1977 között) a Lyoni Egyetem magyar lektora voltam, és átutaztam Algériába is. Biskra közelében, a sivatag mentén fekvĘ Sidi Oqba településen is
megfordultam. Amikor megkérdezték, honnan jöttem - és kiderült hogy Magyarországról - mindenkinek rögtön az „Aranycsapat” jutott eszébe, és elkezdték sorolni
még a csapat összeállítását is. Szintén itt történt, hogy eltévedtem a sikátoros utcákban, és katonai laktanyák környékére keveredtem. Kis idĘ múlva meg is jelent
két tiszt a katonai elhárítástól, akik arról érdeklĘdtek, hogy ki vagyok, honnan jöttem, és mit keresek a katonai objektumok környékén. Hiába állítottam, hogy eltévedt
magyar turista vagyok: mint gyanús európai személyt bevittek kihallgatásra, ahol
kiderült, hogy fényképezĘgépemmel nem készítettem fotókat. Amikor elvették az
útlevelemet és meglátták, hogy azon a „Magyar Népköztársaság” felirat áll, meglepetten és barátságosan felkiáltottak: „Algéria is népköztársaság!”. Ezután már szinte
baráti elbeszélgetésre került sor. A két ország között akkoriban igen jók voltak a
kapcsolatok, és ez nagyon sokat számított ebben a szituációban. És még valamit
Sidi Oqbához: Bartók Béla 1911-ben a környéken tanulmányozta a magyar népzene
keleti gyökereit.
A Mediterráneumon belül csak a Maghreb-országokkal foglalkozik, vagy a
Közel-Kelettel kapcsolatban is vannak kutatásai?
ElsĘsorban a Maghreb-országokkal foglalkozom, de a Közel-KeletrĘl, így például
az izraeli-palesztin viszonyról is hosszú ideje tartok elĘadásokat. Legutóbb 2006
márciusában, „Az iszlám a modern világban” címmel beszéltem a témáról a Mindentudás Egyeteme szegedi elĘadássorozatának keretében. Mindenképpen le kell szögeznem, hogy az észak-afrikai és a közel-keleti arabok viselkedése igen eltérĘ. Történelmi okokból (az európai expanzió következtében) az észak-afrikai arabok hĦvösebbek és zárkózottabbak, míg a közel-keletiek közvetlenebbek, életvidámabbak,
rendkívüli vitalitás jellemzi Ęket. Az algériaiak pl. nehezen akarják feledni, hogy Ęket
franciává akarták tenni, be akarták olvasztani Franciaországba. A közel-keleti
államokban jóval kevesebbszer fordultam meg: egyszer voltam Szíriában és
Libanonban.
Jelenleg milyen kutatást végez? Tervezi-e valamilyen nagyobb lélegzetvételĦ
munka kiadását a közeli jövĘben?
Az idén jelet meg egy kötetem „Magyarország és az arab térség. Kapcsolatok,
vélemények, álláspontok 1947-1975” címmel. Ebben fĘleg a diplomáciai
kapcsolatokról, a háborúkról és a politikáról van szó. Ez tankönyv is lesz. A sok
külföldi meghívás miatt az újabb kötetek kiadása halasztást szenvedhet, de a következĘ munkámban az algériai háború (1954–1962) eseményeit szeretném összefoglalni.

História

125

2-3 éven belül tervezem elkészíteni a Wittman Tibor emlékének íródó, Haitiról szóló
könyvet is.
Lát-e esélyt egy tartósabb közel-keleti béke kialakulására a közeljövĘben?
A közel-keleti térségben alapvetĘen két megoldás lehetséges: az egyik a béke, a
másik pedig az, hogy az egyik nép kiirtja a másikat – ami lehetetlen. MeggyĘzĘdésem,
hogy ez a konfliktus már nem csak két nép viszályáról, hanem nagyhatalmi érdekekrĘl
is szól. A nagyhatalmi érdekellentét korábban a szovjet-amerikai szembenállásban
jelentkezett, ma már másról van szó. Manapság az USA nem akarja belátni, hogy
örökké Ę sem lesz hiperhatalom, így az állandó erĘbĘl való politizáláson változtatnia
kellene. Az a véleményem, hogy amennyiben a palesztinok visszakapnák a megszállt
területeket, akkor lehetséges lenne a béke, és létrejöhetne az önálló palesztin állam.
Palesztin államra mindenképpen szükség van, de elképzelhetĘ, hogy ez újabb
problémát is fog okozni a térségben, tágabban az iszlám civilizációjú országokban:
ameddig ugyanis létezik a palesztin probléma megoldatlansága, addig a politikusok
mindig „takarózhatnak” vele, elodázhatják a szociális és politikai problémáik megoldását. Amennyiben a palesztin probléma megoldódna, meg is szĦnne, mint hivatkozási
alap . Összességében elmondható, hogy a kérdés rendkívül összetett és bonyolult,
de megoldható, és van is remény erre – ez természetesen csak nagyhatalmi támogatással lehetséges. Az izraeli történészek egy része is azon az állásponton van, hogy
országuknak immár „normálissá” kellene válnia, hiszen nem tartható az az állapot,
hogy egy országnak nincs szinte semmiféle kapcsolata a környezĘ államokkal.
Mindkét fél oldalán létezik egy 10-20%-os szélsĘséges kisebbség, akiket minél hamarabb le kellene szerelni, hiszen szerintem a többség mindkét oldalon a békét akarja.
Milyen tisztségeket tölt be jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen és az egyetemen kívül?
Az egyetemen belül az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok
Tanszék, és a Történettudományi Doktori Iskola vezetĘje vagyok. Ezenkívül vezetĘségi tag vagyok a Mediterrán Történészek Nemzetközi Társaságában, valamint külsĘ tag a párizsi De Gaulle Alapítvány tudományos kuratóriumában. A Magyar
Tudományos Akadémián a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága alelnöki pozícióját
töltöm be.
A Jászság az Észak-Alföldi Régió része, ám egyben Budapest vonzáskörzete.
Ennek fényében hogyan látja a Jászság helyzetét, jövĘjét?
Véleményem szerint a Jászság inkább a Központi Régió szerves része lenne, az
Észak-Alföldi Régió mesterségesnek látszik. A Jászságot fejlĘdĘképes területnek
látom, és - amikor Árokszálláson járok - külön örülök, hogy a városban újabb
vállalatok tudják megvetni a lábukat. Egy dolgot nem értek csak: miért nem lehet az
utakat megcsinálni hosszú idĘ óta? Gondoljunk csak a Jászberényt Árokszálással
összekötĘ útra. Ezt egyszerĦen nem értem.
Mióta tud a Jászsági Évkönyv létezésérĘl?
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Tulajdonképpen a megjelenésétĘl kezdve tudom, hogy létezik ilyen kiadvány,
hiszen mindig keresem a Jászságról, a jászokról szóló kiadványokat, és ha valami
ilyet látok, azt azonnal megveszem, gyĦjtöm és olvasom is Ęket. Láttam már az
Évkönyv internetes honlapját is. A hasonló regionális kiadványokkal inkább az az
általános probléma, hogy nehéz Ęket megtalálni, nehéz a nyomukra bukkanni – ez
nem a Jászsági Évkönyv kritikája, hanem általános jelenség.
Beszéljen néhány szót a családjáról!
Feleségem a Dunántúlról származik, és tanár. Két gyermekem van: Judit és Zoltán.
Judit közgazdász lett, egy cseh internetes áruház marketingese, Zoltán pedig fizikus:
Ę Franciaországban végezte el az egyetemet, és ott is doktorált. Jelenleg Portugáliában dolgozik. A történelem iránt ugyan mindketten érdeklĘdtek, de egyikük sem
olyan mélységben, hogy történész legyen. Más beállítottságúak voltak mindketten.
Mi a kedvenc szabadidĘs elfoglaltsága?
SzabadidĘbĘl sajnos nem túl sok van, a külföldi szakirodalmat is alig tudom
követni. Amikor van idĘm, szívesem úszom. Érdemes megjegyezni, hogy úszni még
Árokszáláson tanultam meg, méghozzá a településen átfolyó Gyöngyös-patakban.
Ennek akkoriban még tiszta volt a vize, a vízhozama viszont nem elegendĘ az
úszáshoz. A környékbeli gyerekekkel ezért kisebb gátat építettünk a patakon, hogy
valamelyest felduzzasszuk a vizét. Volt is ebbĘl botrány, amikor a szomszéd faluban
nem tudtak locsolni a gátunk miatt. Szeretem még a szépirodalmat, bár erre igen
kevés idĘm jut. Az irodalmi Nobel-díjasokat azért mindig elolvasom. ElsĘsorban
nem is a történelmi regényeket szeretem olvasni, sokkal inkább az olyan mĦveket,
amelyekben valamiképpen visszatükrözĘdik az adott kor: ilyenek pl. Balzac mĦvei.
Kedvelem még a western-filmeket és a mozifilmeket is.
Tervezi-e, hogy valaha visszatér szülĘhelyére, vagy már végleg Szegedhez
kötĘdik?
Már úgy néz ki, itt fogok maradni Szegeden. Bár, hogy öregkoromban mi lesz, azt
még nem tudom. Végül is nincs kizárva, hogy esetleg egyszer visszatérek Árokszállásra, de amíg dolgozom, biztosan nem.
ėrzi-e még valamilyen formában jász identitását, vagy már inkább szegedinek
érzi magát?
Természetesen Ęrzöm jász identitásomat, ezt nem fogom feladni, és nem is akarom
levetkĘzni. A kiejtésemen, a hanghordozásomon a kollégák még ma is megérzik
jászsági mivoltomat. IdĘnként még a tipikus „e” is elĘfordul a beszédemben. És még
valami: nevem elĘtt a megkülönböztetĘ „J” betĦ tudatos választás: Jászárokszállásra
és a Jászságra utal.
Az 1956-os népfelkelés 50. évfordulója az idei év. Hogyan élte meg 1956-ot?
1956-ban 11 éves voltam, és még Árokszálláson éltem a szüleimmel. Amire gyerekként emlékszem, az a városháza elĘtti szovjet emlékmĦ ledöntése volt. Éppen arra
jártam, amikor traktorral próbálták lehúzni a talapzatáról. Jól emlékszem, amint a
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traktorosnak valaki odakiáltotta: „Csak aztán majd nehogy neked kelljen újra
felállítanod!” Azokban a napokban két szovjet tank is bejött a településre: ezekre mi
gyerekek felmászhattunk, és - miután a tárat levették róluk – a fegyvereiket is
odaadták a katonák megnézni. Volt otthon egy néprádiónk, amelynek adásában a
háttérbĘl lehetett hallani a lövéseket. Amikor október 23-án este apám hazajött, a
következĘket mondta: „Pesten kitört a forradalom.” Körülbelül ennyi emlékem maradt
az 1956-os eseményekkel kapcsolatban, a mi településünkön azért olyan nagy dolgok
nem történtek.
Hogyan értékeli az 1956-os eseményeket egyetemes történeti összefüggésben?
Véleményem szerint a Nyugatnak ez a felkelés nem jött jól, túlságosan korai volt
még – ha a Nyugat szemüvegén keresztül vizsgáljuk a történéseket. Mellesleg a
nagyhatalmak körében akkor az volt az általánosan elfogadott nézet, hogy a másik
befolyási övezetének eseményeibe nem szólnak bele. Így történt ez 1956-ban
Magyarországgal kapcsolatban is. JellemzĘ, hogy idĘsebb George Bush még a
rendszerváltozás idĘszakában is azt üzente a kelet-európai blokk országainak: „Azt
javaslom maguknak, ne hergeljék az oroszokat”. 1956 jelentĘsége abban ragadható
meg, hogy elsĘként megmutatta: a kommunizmust erĘszakkal ültették a kelet-európai
népek nyakába. MeggyĘzĘdésem, hogy Sztálin annak idején elsĘsorban nem
ideológiai okokból cselekedte a kommunizmus elterjesztését. Inkább egy biztonsági
zónát akart felállítani a Szovjetunió nyugati határainál, „biztonságos” államokat
akart itt tudni, s ezért a bábjait tette ezeknek az országoknak az élére. Térségünk a
korabeli nemzetközi kontextusban másodrendĦ, nem fĘ stratégiai terület volt.
Milyen további tervei vannak még?
Pár könyvet azért még szeretnék megírni. FĘ tervem egy monográfia megjelentetése
lenne a „Mediterráneum története 1904-1993” címmel. Ez az antant francia-angol
szövetség megalakulásától a palesztin-izraeli megegyezésig tekintené át az egész
térség eseményeit. A politika, a gazdaság, a társadalom és a külkapcsolatok történetét
foglalná össze, reményeim szerint.
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Tulajdonképpen a megjelenésétĘl kezdve tudom, hogy létezik ilyen kiadvány,
hiszen mindig keresem a Jászságról, a jászokról szóló kiadványokat, és ha valami
ilyet látok, azt azonnal megveszem, gyĦjtöm és olvasom is Ęket. Láttam már az
Évkönyv internetes honlapját is. A hasonló regionális kiadványokkal inkább az az
általános probléma, hogy nehéz Ęket megtalálni, nehéz a nyomukra bukkanni – ez
nem a Jászsági Évkönyv kritikája, hanem általános jelenség.
Beszéljen néhány szót a családjáról!
Feleségem a Dunántúlról származik, és tanár. Két gyermekem van: Judit és Zoltán.
Judit közgazdász lett, egy cseh internetes áruház marketingese, Zoltán pedig fizikus:
Ę Franciaországban végezte el az egyetemet, és ott is doktorált. Jelenleg Portugáliában dolgozik. A történelem iránt ugyan mindketten érdeklĘdtek, de egyikük sem
olyan mélységben, hogy történész legyen. Más beállítottságúak voltak mindketten.
Mi a kedvenc szabadidĘs elfoglaltsága?
SzabadidĘbĘl sajnos nem túl sok van, a külföldi szakirodalmat is alig tudom
követni. Amikor van idĘm, szívesem úszom. Érdemes megjegyezni, hogy úszni még
Árokszáláson tanultam meg, méghozzá a településen átfolyó Gyöngyös-patakban.
Ennek akkoriban még tiszta volt a vize, a vízhozama viszont nem elegendĘ az
úszáshoz. A környékbeli gyerekekkel ezért kisebb gátat építettünk a patakon, hogy
valamelyest felduzzasszuk a vizét. Volt is ebbĘl botrány, amikor a szomszéd faluban
nem tudtak locsolni a gátunk miatt. Szeretem még a szépirodalmat, bár erre igen
kevés idĘm jut. Az irodalmi Nobel-díjasokat azért mindig elolvasom. ElsĘsorban
nem is a történelmi regényeket szeretem olvasni, sokkal inkább az olyan mĦveket,
amelyekben valamiképpen visszatükrözĘdik az adott kor: ilyenek pl. Balzac mĦvei.
Kedvelem még a western-filmeket és a mozifilmeket is.
Tervezi-e, hogy valaha visszatér szülĘhelyére, vagy már végleg Szegedhez
kötĘdik?
Már úgy néz ki, itt fogok maradni Szegeden. Bár, hogy öregkoromban mi lesz, azt
még nem tudom. Végül is nincs kizárva, hogy esetleg egyszer visszatérek Árokszállásra, de amíg dolgozom, biztosan nem.
ėrzi-e még valamilyen formában jász identitását, vagy már inkább szegedinek
érzi magát?
Természetesen Ęrzöm jász identitásomat, ezt nem fogom feladni, és nem is akarom
levetkĘzni. A kiejtésemen, a hanghordozásomon a kollégák még ma is megérzik
jászsági mivoltomat. IdĘnként még a tipikus „e” is elĘfordul a beszédemben. És még
valami: nevem elĘtt a megkülönböztetĘ „J” betĦ tudatos választás: Jászárokszállásra
és a Jászságra utal.
Az 1956-os népfelkelés 50. évfordulója az idei év. Hogyan élte meg 1956-ot?
1956-ban 11 éves voltam, és még Árokszálláson éltem a szüleimmel. Amire gyerekként emlékszem, az a városháza elĘtti szovjet emlékmĦ ledöntése volt. Éppen arra
jártam, amikor traktorral próbálták lehúzni a talapzatáról. Jól emlékszem, amint a
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traktorosnak valaki odakiáltotta: „Csak aztán majd nehogy neked kelljen újra
felállítanod!” Azokban a napokban két szovjet tank is bejött a településre: ezekre mi
gyerekek felmászhattunk, és - miután a tárat levették róluk – a fegyvereiket is
odaadták a katonák megnézni. Volt otthon egy néprádiónk, amelynek adásában a
háttérbĘl lehetett hallani a lövéseket. Amikor október 23-án este apám hazajött, a
következĘket mondta: „Pesten kitört a forradalom.” Körülbelül ennyi emlékem maradt
az 1956-os eseményekkel kapcsolatban, a mi településünkön azért olyan nagy dolgok
nem történtek.
Hogyan értékeli az 1956-os eseményeket egyetemes történeti összefüggésben?
Véleményem szerint a Nyugatnak ez a felkelés nem jött jól, túlságosan korai volt
még – ha a Nyugat szemüvegén keresztül vizsgáljuk a történéseket. Mellesleg a
nagyhatalmak körében akkor az volt az általánosan elfogadott nézet, hogy a másik
befolyási övezetének eseményeibe nem szólnak bele. Így történt ez 1956-ban
Magyarországgal kapcsolatban is. JellemzĘ, hogy idĘsebb George Bush még a
rendszerváltozás idĘszakában is azt üzente a kelet-európai blokk országainak: „Azt
javaslom maguknak, ne hergeljék az oroszokat”. 1956 jelentĘsége abban ragadható
meg, hogy elsĘként megmutatta: a kommunizmust erĘszakkal ültették a kelet-európai
népek nyakába. MeggyĘzĘdésem, hogy Sztálin annak idején elsĘsorban nem
ideológiai okokból cselekedte a kommunizmus elterjesztését. Inkább egy biztonsági
zónát akart felállítani a Szovjetunió nyugati határainál, „biztonságos” államokat
akart itt tudni, s ezért a bábjait tette ezeknek az országoknak az élére. Térségünk a
korabeli nemzetközi kontextusban másodrendĦ, nem fĘ stratégiai terület volt.
Milyen további tervei vannak még?
Pár könyvet azért még szeretnék megírni. FĘ tervem egy monográfia megjelentetése
lenne a „Mediterráneum története 1904-1993” címmel. Ez az antant francia-angol
szövetség megalakulásától a palesztin-izraeli megegyezésig tekintené át az egész
térség eseményeit. A politika, a gazdaság, a társadalom és a külkapcsolatok történetét
foglalná össze, reményeim szerint.
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AZ ALÁNOK HADMĥVÉSZETE1
Az I –III. évszázad emlékei
IdĘszámításunk kezdetén az alán törzsek életmódja Lukianosz (125. körül született)
leírásának felelt meg: «Nálunk pedig állandóan háborúk dúlnak: vagy mi törünk rá
másokra, vagy támadóink ellen védekezünk, vagy a legelĘk miatt csapunk össze,
vagy a zsákmány fölött esünk egymásnak». A nomád életmód (a «nomád» itt nagyon
viszonylagos, amennyiben Kr. u. az I–II. évszázadban az alánoknak már városaik
voltak) határozta meg valójában ebben az idĘszakban az alán stratégia fĘ elveit. A
katonai akciók alapvetĘ formái a szomszédos országok elleni rablótámadások voltak,
amelyek célja a fosztogatás volt. A 72. esztendĘ hasonló vállalkozásáról tudósít
Josephus Flavius: «az alánok nagyszámú csapattal megrohanták a gyanútlan
médeket, és teljesen kifosztották a népes országot, amelyben rengeteg a hasznos
háziállat, és senki sem mert szembeszállni velük. Pakoros, az ország királya rémülten
menekült a pusztaságba». Tehát az alánok stratégiai koncepciója az ellenség váratlan
meglepése: ne tudjon sereget gyĦjteni, hevesen lerohanni az egész országát, feldúlni
azt, és maximálisan kihasználva az idĘt gazdag zsákmánnyal térni vissza. Abban az
esetben, ha a megtámadott országnak sikerült hadsereget gyĦjtenie, egy döntĘ
ütközetre kerülhetett sor, amely következtében «az alánok még inkább feldühödtek,
kirabolták az országot, a foglyok és más zsákmány sokaságával tértek haza».
Egyébként, ha az alánok nem is voltak képesek kifosztani egy országot, amint ezt
Dio Cassius is bizonyítja, akkor «megajándékozva ...visszatértek a saját földjükre».
A rabló hadjáratot rendszerint a felderítĘ információk gondos összegyĦjtése elĘzte
meg a támadás objektumáról, mégpedig: eléggé gazdag-e az ország, hogy miatta
hadjáratot indítsanak, és mennyi harcosra van feltétlenül szükség ehhez a vállalkozáshoz. Ebben a vonatkozásban figyelemre méltó a Nart eposznak az a története,
amikor Urizmag, a fogoly nart azt kéri, hogy küldjenek érte váltságdíjat: «százszor
1
Az eredeti tanulmány az Alánia-Észak-Oszét Köztársaság fĘvárosában, Vlagyikavkázban évente
hatszor megjelenĘ Darjal címĦ orosz nyelvĦ irodalmi, mĦvészeti és társadalompolitikai
folyóiratban látott napvilágot két folytatásban. A szöveg elsĘ részét (Voennoe iskusstvo alan
I-III vv. n.e.) a folyóirat 2000/5. száma, a második részt (Voennoe iskusstvo alan IV–XV. vv.)
a 2002/3. szám közölte. A fordítás a http://www.darial-online.ru alatt olvasható elektronikus
változat alapján készült.
A Kaukázusban élĘ oszétek a jászok legközelebbi vérrokonai. Mind az oszétek, mind a jászok az
alánokat tekinthetik közvetlen elĘdeiknek. Az 1991 óta folyamatosan megjelenĘ Darjal c.
folyóirat ezért rendszeresen közöl az oszétek és a jászok közös elĘdeirĘl, az alánokról,
szarmatákról/szauromatákról és a szkítákról szóló történelmi tanulmányokat.
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száz egyszarvú bikát, százszor száz kétszarvút, százszor száz háromszarvút, százszor
száz négyszarvút, százszor száz ötszarvút», képletesen fejezve ki, hogyan lehet a
fekete-tengeri városba vezetĘ utat megtalálni, ahol be van börtönözve. A nartok
megfejtették, hogy az öreg nart még ki nem rabolt városra talált, és haszon szerzésére
hívja Ęket, az általa megadott mértékekben pedig a katonák fajtáira és számára
vonatkozó információkat közöl. «Egyszarvú bikáknak a gyalogos csapatot nevezi,
kétszarvú bikáknak a lovas csapatokat, háromszarvú bikáknak a kopjás csapatokat,
négyszarvú bikáknak a vértes csapatokat, ötszarvúaknak pedig azokat, akik tetĘtĘl
talpig fel vannak fegyverkezve». Az eposzban más bizonyítékok is akadnak a
hírszerzésre vonatkozóan. Így, amikor Burtag titokban elküldi az emberét Borhoz
azzal a céllal, hogy derítse ki, hol található annak a vértjén a sebezhetĘ hely.
Annak következtében, hogy az alán hadsereg alapvetĘ tömege a lovasság volt,
szigorúan meghatározta a lehetĘségeit, mert legelĘre volt szükség a lovak és a háziállatok számára (a hadjáratokban gyakran egész törzsek hatalmas szekérkaravánokkal
vettek részt). Télen az alánok a lovak számára elégtelen takarmány miatt effektíve
nem voltak képesek hadjáratot vezetni, saját földjeiket elhagyni, hosszasan nem
tartózkodhattak egy helyen.
Az alánok taktikáját az adott idĘszakaszban a fentebb említett stratégiai koncepciók határozták meg. A taktika – a harc vezetéséhez szükséges módszerek és eszközök
számbavétele. Általános modelljeit (amint azt a kutatók megállapították, az alánok
mindig ék alakban rohamoztak) nem lehetséges felállítani, mert minden konkrét eset
három tényezĘ együtthatásának függvénye volt, nevezetesen: a támadók szándékai
és lehetĘségei, a védekezĘk lehetĘségei és szándékai, mindkét részrĘl a külsĘ
adottságok felhasználása (a hely domborzata, megvilágítottsága, idĘjárása stb.). A
taktikai mesterség az ellenség elĘnyeinek semlegesítését, gyengeségeinek saját
elĘnyére való fordítását, a külsĘ adottságok maximális kihasználását, a saját
lehetĘségek teljes mértékĦ megvalósítását foglalta magában.
Amennyiben minden ütközet néhány szakaszt tartalmazott (egymás erejének
felmérése; a harc kezdete; tetĘpontja és befejezése, kibontakozás a harcból) a komplex
taktikai megoldás szempontjából mindegyiket külön-külön célszerĦ vizsgálnunk.
Amint fentebb már megjegyeztük, az ellenfél felmérése az alánok távollétében
történt, kémek közremĦködése igénybevételével, az összecsapás pedig váratlan
támadással kezdĘdött. Ha az ellenség mégis fel tudott készülni a harcra, a seregek
felálltak egymás ellenében (gyakran egy folyó szemben lévĘ partjain, hogy lehetetlenné tegyék a váratlan rohamot), és elkezdték tanulmányozni a vetélytársat.
Erre a célra szolgáltak a legerĘsebb harcosok közötti párviadalok - sĘt, amint az antik szerzĘk (Strabón) és a grúz évkönyvek is tanúsítják - a hadvezérek között is: «Az
ovszok királya, Bazuk párviadalra való kihívással elküldte hozzá (Szumbathoz,
Arménia királyához – A. Sz.) a hírnökét». A párviadalban való gyĘzelem vagy a
vereség erĘs erkölcsi hatással volt az egész seregre.

