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„AZ EMBER A SAJÁT ÚTJÁN HALAD, A SAJÁT 

KÉRDÉSEIT TESZI FÖL…” 

 

Interjú Veliky János történésszel 

 

 

Modern Magyarország: Milyen szerepe volt a családnak vagy az iskolának a pályaválasztásában? 

Veliky János: A kutatói pályának tagadhatatlanul van szociális, családi és társadalmi 

háttere. Ez szerencsés esetben kedvező indíttatást adhat. Én nem értelmiségi 

környezetből indultam, amely bizonyos ideig jelenthet hátrányt a tudományos pályán, 

ám abszolút értelemben bizonyosan nem, hiszen az alapértékek tekintetében nincs 

különbség a foglalkozási körök tekintetében, és ahogyan az ember a kutatói pályáján 

előrehalad, úgy a családi háttérnek egyre kisebb jelentősége van. Az ember a saját útján 

halad, a saját kérdéseit teszi föl, és igyekszik arra saját válaszokat adni. Vitathatatlan, 

hogy az egyetemre kerülésemnél is van ilyen értelemben a szociális hétteremből fakadó 

esetlegesség. Még gimnazista koromban sem voltam tisztában az egyetem 

fogalomkörével, bár az is tagadhatatlan, hogy találkoztam – részben általános iskolában, 

de középiskolában feltétlenül – egy-két olyan tanárral, akik ilyen irányban is kinyitották 

előttem a világot. És egyébként nem készültem föltétlenül történésznek sem, bár ha így 

utólag visszatekintek, bizonyos történészi képességek már megmutatkoztak a 

felfogásomban. Miután szegények voltunk, jól kereső szakmát óhajtottam választani, és 

vegyész akartam lenni. Volt is bizonyos hajlandóságom erre, szerettem például a kémiát 

és a fizikát, illetve a matematika bizonyos részeit. Egy alkalommal gimnazista koromban 

például a kémia tanárom elvitt néhányunkat az egyetemhez kacsolódó Debreceni 
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Atommagkutató Intézetbe, ott egy kiváló fizikus, Marx György előadását hallgattuk 

meg, aki annyira megnyerő és meggyőző volt, hogy utána gyorsan be is szereztem 

néhány fizika szakkönyvet, melyeket ő említett. 

 

M.M.: Említette a történészi képességeket. Melyek ezek? Mitől lehet jó történész egy történész? 

V.J.: Ezek az alapképességek talán nem is annyira specifikusak, s már középiskolás 

korban feltűnnek, sőt egy általános iskolásnál is megvannak már. Az egyik a kombinatív 

készség, ami persze más területen is jól jön, ám ha ez egy történész esetében nem 

működik, gondok lehetnek. A kombinációt mindig is nagyon élveztem, rá tudtam jönni 

egy-két összefüggésre magamtól, akár matematikában, akár fizikában vagy kémiában. A 

másik képesség – és ez ugyancsak majdnem minden tudományterületen jelentőséggel 

bír – a kísérletezésre való hajlam. Nagyon élveztem, hogy egy jelenséget, amelyet látok, 

le tudom írni és képletekbe tudom foglalni. Tulajdonképpen ez a történészi alkotó 

munkának is a lényege. 

 

M.M.: Hogyan jutott el mégis a történelemhez?  

V.J.: Úgy látszik, hogy a különböző képességek kombinációjából nálam mégis csak a 

történelem iránti érzékenység jött ki. Azt hiszem, hogy a kombinatív képességen kívül a 

történésznek még szüksége van a leírás, az előadás, a mesélés hajlamára, és azt 

gondolom, hogy ez bennem is meg volt. Tehát sok minden érdekelt, amely most is 

jellemző rám. Ez néha szétszórtságot eredményezett, különösen kezdetben, amikor az 

ember nem tudja jól összefogni a figyelmét. Olyan tanár pedig nem volt körülöttem, aki 

összefogott volna, és rákényszerített volna bármire is. Bekerültem a debreceni 

egyetemre, ott véletlenül akkor ment nyugdíjba az az egyetemi tanár, aki reformkorral, 

1848-cal, mondjuk így 18–19. századdal foglalkozott. Felajánlották, hogy foglalkozzam a 

19. századdal, amely nekem tetszett, érdekelt is a téma, így ezt kezdtem kutatni. Ekkor 
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viszont az elszigeteltséggel kellett megküzdenem, hiszen a Trianon utáni 

Magyarországra minden tekintetben az egyközpontúság volt jellemző, vidéki szellemi-

tudományos műhelyek valójában nem léteztek, jellemző módon még annyira sem, mint 

a modern reformgondolkodás hajnalán, a 18–19. század fordulóján, ahol a szellemi 

„zsibongásban” a Dunántúl és a Tiszántúl mellett Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, 

Marosvásárhely is megszólalt. A „genius loci” jelentőségét nem lehet kellőképpen 

értékelnünk.   

 

M.M.: Akkor mondhatni, hogy a véletlen hozta úgy, hogy ez lett a szakterülete? 

V.J.: Inkább azt mondanám, hogy a véletlennek is van szerepe abban, hogy a 

reformkorral, illetve a 19. századdal foglalkozom. Abban azonban, hogy mely 

területeket választottam ki, és milyen problematikát, már nincs. Ebben az 

összefüggésben már eléggé a saját fejem után mentem. 

 

M.M.: Hogyan rajzolódtak ki a témái? Hogyan jött például a sajtótörténet? 

V.J.: Ó, a sajtótörténet az véletlen volt, mert ebbe a kutatásba az 1985-ben megjelent 

sajtótörténet második kötetének szerkesztői vontak be, én magam nem akartam 

sajtótörténettel foglalkozni, és hogy ha tudom, milyen nehéz, milyen kellemetlen, akkor 

egészen bizonyosan nem mentem volna bele. Az viszont nem véletlen, ahogyan 

elkezdtem szőni a témákat. Amikor a sajtótörténeti témakört Gergely András 

kollegámmal megkaptuk, vagyis megüzenték, hogy mit kell csinálni, azon kezdtünk 

gondolkodni, hogy milyen formát adhatunk az egésznek. Borzasztó nagy mennyiségű 

és kitűnő forrásanyag állt rendelkezésre, amit össze kellett fogni, ezért megkerestük a 

jelenség „gyújtópontját”, vagyis a sajtó társadalmi funkcióját. Világossá vált, hogy a 

sajtó a társadalmi nyilvánosságban helyezkedik el, és végül tulajdonképpen úgy írtunk 

sajtótörténetet, hogy az nyilvánosságtörténet is volt egyben.  
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Egyébként kutatási témáim kiválasztásában természetesen a historiográfia bír nagyon 

nagy jelentőséggel, hiszen megmutatja egy tudománynak az arculatát, a karakterét, 

nemcsak a részeredményeket, hanem az egészet is. Így persze a történetkutatónak 

kezdetben saját tudományának a karakterét kell megismerni, hogy tudja, milyen 

irányban lehet haladnia, és milyen feladatok várnak rá. A historiográfia megmutatja az 

üres foltokat. Én szerencsére viszonylag jó historiográfiai képzést kaptam Debrecenben, 

ugyanakkor több tudományterülethez kerültem közel (történettudomány, néprajz, 

irodalom, nyelvészet) és nagy vonalakban láttam azt is, hogy melyek azok a vonulatok, 

amelyek érdekesek, melyek azok az irányok, amelyeket én inkább elvetnék, és hol 

vannak azok a pontok, ahol esetleg magam megjelennék.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy az elmúlt évtizedek magyar történettudománya hatalmi 

ideológiai befolyásoltsága ellenére is önálló tudott maradni. Számos kitűnő életpálya 

átívelte 1945-öt, és a történettudomány „marxizmusa” sem deformálta annyira a 

gondolkodás hálóját, hogy a korszerű kísérleteket teljes mértékben megakadályozta 

volna. A történettudománynak olyan rendszere alakult ki tehát, amely lényege szerint a 

jelentős személyes teljesítményekre, illetve öntisztító szakmai vitákra épült. Igen 

tiszteletre méltó vonása ez az 1945 utáni magyar történettudománynak. Saját szűkebb 

szakterületemre tekintve a „felülről” gerjesztett vitáknak nem nagyon lett tudományos 

hozadéka (pl. az ún. nacionalizmus vitának), másokat viszont túl korán zártak le (pl. az 

ún. Szekfű-vita), ugyanakkor például Varga Jánosnak, Szabad Györgynek, részben 

Vörös Károlynak köszönhetően a politika- és társadalomtörténeti kutatásban a szemlélet 

valóban megújult, vagy a legjobb hagyományok folytatódtak. Az eszme- és 

kultúrtörténet területén pedig a szomszédtudományokkal összefogva lehetett komoly 

eredményeket elérni, én korábban Szauder József, később Németh G. Béla munkáit 

tekintettem ilyennek. Eddigi munkásságom szorosabban véve ide kötődik.   
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M.M.: Ez azt jelenti, hogy az egyes kutatásai vagy részkutatásai egyenrangúak, nincs olyan 

eredmény, amit kiemelne? 

V.J.: Pár évvel ezelőtt összeállítottam egy tanulmánykötetet A változások kora címmel, 

bekerült az említett kötetbe első írásaim egyike, egy előadás hosszabb, bővített 

változata, amely 1977-ben született, tehát meglehetősen régen. Egybevetve az utána 

következőkkel, megfigyelhető írásaimban valamiféle szemléleti stabilitás. Ezt lehetne 

konzervativizmusnak is tekinteni, bár én nem nevezném annak, ugyanis a kalandozások 

után az összegző szemléletnek köszönhetően az eredmények össze is állhatnak kerek 

egésszé, és inkább erről lehet itt szó. Nem akarom misztifikálni a folyamatot, mert nem 

arról van szó, mint a szépirodalomban, hogy az ihlet hatása alatt szinte akaratom 

ellenére íródik az anyag, de a hasonlatosságot sem lett letagadni. Mindegyik területen 

kell bizonyos intuíció. A korábban említett kombinatív készség hosszan művelve és 

nagy mennyiségű tudományos és kulturális ismerettel megalapozva, kétségtelenül 

meghozza az intuíciót is.  

 

M.M.: Hogyan lehet a kutatói tevékenységet összeegyeztetni az oktatói tevékenységgel?  

V.J.: Meg kell mondjam, hogy nehezen. Tudom, sokan azt mondják, hogy nem lehet 

elválasztani a pedagógiai munkásságot a tudományos munkásságtól. A pedagógia felől 

közelítve ez tagadhatatlan, de fordítva nincs így. Én nagy pedagógiai erudícióval 

dolgoztam, amely bizony rengeteg időt elvett a tudományos munkától. 

 

M.M.: Milyen oktatói módszereket alkalmaz, milyen történelemszemléletet ad át a hallgatóknak? 

V.J.: Azt kérdezik, hogy milyen pedagógiai felfogással fordultam az egyetemi hallgatók 

felé, vagyis a felnőttekhez? Engem az oktatástól függetlenül is érdekelt a pszichológia, 

és egy idő után rájöttem arra, hogy egy 18–24 éves embert alapvetően már nem lehet 

megváltoztatni. Az alaptulajdonságok 3–4 éves korban kialakulnak, néhány dolog a 
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kulturális széférában a szülőktől és az iskolától még jöhet, a szorgalmat, a kitartást és 

pár dolgot általános iskola elején még lehet formálni, ám ezzel aztán le is van zárva a 

folyamat. Ezért bír oly nagy a jelentőséggel egy tanítónak, egy tanítónőnek a 

munkássága. Az első osztályos tanítónőm anyám után mindenkinél nagyobb befolyást 

gyakorolt rám azzal, hogy bizonyos szorgalomra és rendre megtanított.  

Akkor mit lehet tenni az egyetemen? Azt tapasztaltam, hogy egyetemre úgy kerülnek be 

sokan, hogy nem ismerik önmagukat, sem a racionális, sem a finomabb lelki szféráikat, 

amelyeknek ismerete nélkül azonban nem lehet dolgozni. Ha valamit egyetemen hozzá 

lehet tenni egy fiatal ember személyiségének fejlődéséhez, az, hogy kitalálom, ki ő, 

milyen képességei vannak valójában. Voltak „nagy találataim”, tagadhatatlan, sok 

egészen magas kvalifikációt elnyerő személyiség is. Közöttük számos olyan, aki nem 

találta a helyét, és úgy látszik én kellettem ahhoz, hogy elrendeződjenek a dolgai. 

Kisebb részben emberileg, nagyobb részben pedig olyan szempontból, hogy lehet-e 

kutató, ha igen, milyen témát válasszon.  

Meglehetősen korán rájöttem arra is, hogy a jelentős tanár-személyiségek mellett 

intézményekre is szükség van, ezért szerveztem szakkollégiumokat Debrecenben a ’80-

as évek közepén, hiszen a szakkollégium különösképp alkalmas a képességek 

karakterének a megtalálására, keresésére és bizonyos értelemben a befolyásolására is. A 

Nyugat-Európában kialakult a különféle college-ok rendszere éppen az a keret, ahol a 

személyes vonások kiformálása eredményesen történhet, mivel ott az oktatás azt akarja 

elérni, hogy mindenki a saját egyéni adottságait, karakterét próbálja megkeresni.  

 

M.M.: Milyen kapcsolata van a kortárs történészekkel? 

V.J.: Olvastam a műveiket, amikor olyan idős voltam, mint Önök. Akkor roppant nagy 

kíváncsisság élt bennem, amely egyébként ma is megvan. Történetírói iskolákat 

olvastam, s persze idegen nyelvű szakirodalmat is. Két szakterület eredményei keltették 
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fel különösen a figyelmemet, egyrészt a magyar és a német szakirodalomban a 

társadalom- eszmetörténet, illetve ezek mellett a német filozófia és szociológia. Itt 

hangsúlyozni szeretném, hogy nem általános filozófiára gondolok, hanem 

tulajdonképpen kultúrhistóriára, kultúrfilozófiára, ami közelebb van a 

történelemtudományhoz, és persze eléggé különböző iskolákról van szó, Jürgen 

Habermasról csakúgy, mint Niklas Luhmannról vagy Reinhart Koselleckről. 

Ami pedig a kortársakat illeti, erős volt, erős ma is bennem a közösségi érzés. Kíváncsi 

voltam a kortársaimra, néhányukkal kialakítottam szorosabb együttműködést, 

publikáltunk is együtt, munkacsoportokban dolgoztunk. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne 

kerestem volna állandóan a saját utamat.   

 

M.M.: Mit gondol a történész saját korához való viszonyáról? 

V.J.: Erre nagyon könnyen is lehetne válaszolni, hiszen több példa hozható a 

közelmúltból, hogy egy történész politikai szerepet vállalt. És én azt gondolom, hogy ez 

teljesen rendjén való. Nem voltam meglepődve, amikor Szabad György például belépett 

a közpolitikába, bár őszintén szólva nem számítottam rá. Évtizedek óta ismerem őt, de 

korábban soha nem számítottam arra, hogy eljön az az idő, amikor ő belőle 

Magyarország központi politikáját maghatározó személyisége válhat. Többek között, 

hogy ez bekövetkezhetett, jelenti számomra a rendszerváltozás tényét. Én ’89–90-t 

valóban a szabadság éveiként éltem meg, és nem azon lepődtem meg, hogy egy 

történész belépett a közpolitikába az új világ eljövetelével, hanem azon, hogy eljött az új 

világ, mert ezt nem nagyon reméltem! 

Persze természetes, hogy egy ambiciózus történetíró tapasztalatait a politikai szférában 

is igyekszik hasznosítani, hiszen a kettő nem válik el egészen egymástól, bár a 

különbséget is világosan kell látni. Ne legyünk álszentek, állandóan összeszövődnek a 

szálak: a politika a tudomány világával, és fordítva. Azt sem tartanám különösnek, ha 
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egy politikus foglalkozna történettudománnyal. Tudjuk jól, hogy az első jelentős magyar 

történetíró, Horváth Mihály is működött a közpolitikában. Nem beszélve arról, hogy 

egy-egy politikus a tapasztalatait visszaemlékezésben, memoárban, naplóban 

fogalmazza meg, amely szintén valamiféle összegzése, akár történetírói összegzése is 

politikai munkásságának. Persze ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy ez két 

önálló, sajátos szabályok szerint működő szakma. 

 

M.M.: A politikán kívül milyen lehetősége van egy történésznek a közvélemény formálására? 

Van-e erre lehetősége? 

V.J.: Természetesen, főként a történész képes a közvéleményt formálni. Gyakran 

elhangzik, hogy nem jó állandóan a történeti múltban élni.  Én is azt gondolom, hogy 

valóban nem jó. Ám a múltból nem lehet kiszakadni, mert folyamatban élünk, amely 

folyamatnak részét képezi az előzmény is és jelenkor is. Akár idézhetjük Széchényi Hitel 

című munkájának befejező gondolatait, ahol a szerző a magyarság jövőjét történeti 

perspektívában mérlegeli, ifjú vagy öreg?! Arról van szó, hogy elmúlt, eljárt felette az 

idő, vagy pedig nem, van jövője. Ezt a perspektívát mindenki használja, s ezt történeti 

tapasztalatnak nevezzük.  

 

M.M.: Min dolgozik most? Milyen a jövőbeli tervei vannak?     

V.J.: Most egy monográfia keretében a reformkor fontos pillanatával, az 1840-es évek 

közepén a modern polgári politikai programalkotás módjával, szellemi-eszmei 

kereteivel foglalkozom. Ennek egy része az Irodalomtörténetben megjelent. Szellemi 

programokat természetesen az 1830-as években, sőt a 18–19. század fordulóján is 

alkottak, azonban ezek politikai törekvéssé vagy rendszerré az 1840-es évek elején 

váltak, részben nagy politikai viták révén. Széchenyi és Kossuth vitája például azt 
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mutatja be, hogy mennyire lehetségesek különböző megközelítések, mit érnek, hogyan 

épülnek fel és milyen az egymáshoz való viszonyuk. 

A feladat az eddigiektől eltérő módszertani megközelítést is igényel, hiszen a 

polgárosodás reformkori folyamata sem a hagyományos rendi-feudális formációval, 

sem a polgári osztály-megközelítésekkel (főként annak merev, marxista változatával) 

nem ragadható meg. Jellemző módon a reformkor lényeges vonását a „szabálytalan 

életpályák” jelenítik meg, amikor például Széchenyi – saját megítélése szerint is – 

magyar nemes és polgár egyaránt, miközben fontos értelmiségi szerepköröket is betölt. 

Ez a korszak más, jellegadó személyiségei (Wesselényi, Kölcsey és mások) esetében, 

illetve a parasztság vagy a funkcionális polgárság szélesebb köreiben is megfigyelhető. 

Tehát finomabb, az átmeneti helyzeteket jobban feltáró fogalmakkal kell élnünk, ebben a 

tekintetben Niklas Luhmann és Reinhart Koselleck történeti változáselméletének 

alkalmazását nagyon gyümölcsözőnek érzem, hiszen a történeti folyamatok – ismert 

módon – legjobban magával a változással (illetve annak típusaival) jellemezhetők. 
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