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mozgásnak a matematikai leírása kezdte iz-
gatni a fantáziáját, és hosszas munkával sike-
rült is egy elfogadható matematikai modellt 
készítenie. A dolog különlegessége, hogy ezt 
használta fel az elektronszerkezet modellezé-
sében is, majd kvantumelektrodinamikai 
ered ményeiért Nobel-díjban részesült. Sajnos 
a mai, azonnali hasznot kereső világ pontosan 
ezt a játékos tudományt nem támogatja. Ter-
mészetesen nem lehet elvárások nélkül végez-
ni a tudományos munkát, de az alapkutatás 
nagyobb mérvű társadalmi elfogadottsága 
nélkül sem lesznek ilyen áttörően új eredmé-
nyek. Visszatérve Richard Feynmanra, az 
idősebbkori interjúin is érződik, hogy miért 
tudta úgy megfogni a hallgatóságát, amint 
azt a fáma mondja. Huncut mosollyal mond 
olyan nagyhatású mondatokat, amit az em-
ber az íróasztala fölé tenne ki, hogy emlékez-
tesse, hogyan kell gondolkodni egy megoldan-
dó kérdésről. Hihetetlen széles volt az érdek-
lődési köre, mindenbe óriási intenzitással 
ve tette bele magát, legyen az a Challenger 
űrrepülőgép katasztrófájának vizsgálata, vagy 
a dobolás. Valahogy ezt a gyermeki érdeklő-
dést és intenzitást kellene megőriznünk ma-
gunkban.

Milyen tudományos eredményt szeretne látni 
a legszívesebben a következő tíz évben? Akár 
a saját, akár más diszciplínák köréből…?

Az elkövetkező évtizedben az általános tudo-
mányban két nagy területen várok áttörést: 
az orvostudományban és az energiaiparban. 
Laikusként az orvostudomány esetében talán 
az autoimmun betegségek gyógyításában 
látok esélyt ugrásszerű fejlődésre. Az utóbbi 
években egyre több sikeres terápia kidolgo-
zásáról hallottam, és a genetikai vizsgálatok, 
sőt változtatások elterjedésével talán ez a so-

kak életét megkeserítő betegségtípus gyógyít-
ható lesz. Az energiaipar esetében pedig a 
napenergia felhasználásának erősödését vá-
rom. A napenergia esetében nem pusztán a 
napelemek és napkollektorok elterjedésére 
gondolok. Talán legígéretesebbnek az Oláh 
György által szorgalmazott etanol- vagy me-
tanolszintézist tartom, amihez az energiát a 
napenergia szolgáltathatja. Ha belegondo-
lunk, hogy Európa déli területein mekkora 
területek vannak ebből a szempontból kihasz-
nálatlanul, akkor naperőművek létesítése 
logikusnak tűnik. A probléma persze a meg-
termelt energia tárolásával van, erre nyújthat 
megoldást a folyékony üzemanyag termelése. 
A napenergia-felhasználás hatékonyságának 
jelentős növeléséhez természetesen nagyon 
sok kutatási munka szükséges, de szerintem 
itt nem állunk messze az áttöréstől. 

A földtudományban ilyen szintű tudo-
mányos áttörés lehetőségét egyelőre nem lá-
tom. Általában adott tudományterületeken 
belül részkérdések megoldásán dolgozunk. 
Talán a klímakutatásban várható rendszerszin-
tű eredmény. Jelenleg a fő kérdés az, hogy 
várható-e emberi léptékben közeljövőben 
globális klímaváltozás, és ennek mik a várha-
tó okai, mennyiben járul hozzá az emberi 
te vékenység. Ehhez a meteorológiai klíma-
modellek megbízhatóságát kell fejleszteni, 
aminek egyik módja a földtörténeti múltban 
lezajlott klímaváltozási események meteoro-
lógiai modellezése. Ehhez nagyon sok 
paleoklimatológiai adat kell, amelyek jelenleg 
sokszor még egymásnak is ellentmondanak. 
Egy ellentmondásoktól mentes paleoklima-
tológiai adathalmaz megbízható és reprodu-
kálható meteorológiai modellezése több 
klímaváltozási esemény esetében is áttörést 
jelentene a tudományterületen.
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Filozófiai és Történettudományok Osztálya  
Szakterület: 19–20. századi társadalom- és 
mentalitástörténet • Foglalkozás: tudomá-
nyos tanácsadó, egyetemi tanár

 
Mit tart a legfontosabbnak, a leghasznosabb
nak kutatómunkájában, és mi tart 
a legérdekesebbnek…? Mert e kettő 
nem mindig közös halmaz…

Eddigi kutatómunkámban a nem kifejezet-
ten politika- és államközpontú történetszem-
lélet hazai meggyökereztetését és elfogadottá 
tételét tekintem legfontosabbnak. Ami nehéz, 
sőt talán illúziókkal is teli célkitűzés volt mind-
végig. Úgy és abból a célból keletkezett 
ugyanis a hivatásszerű akadémiai történetírás 
a 19. században (ma is ennek megfelelően 
mű ködik), hogy a politikai események idő-
ben folytonos, államhoz kötött elbeszélésére 
alapozza a nemzeti múlt tudományos és köz-
keletű fogalmát. Ehhez szokott hozzá a törté-
nelmet kedvelő, a múlt iránt érdeklődő 
nagyközönség. E beállítottság módosítása 
komoly kihívás a történész számára. 

Fontos továbbá a történészek szinte zsige-
ri elméletellenességének az oldása. Megértem, 

hogy a hivatalos marxista szemléleti kánon 
több évtizedes uralma után sokan a felszaba-
dultság érzésével tértek (térhettek) vissza a 
tényeket komolyan tisztelő, egyszersmind a 
faktográfiához közelítő pozitivista történet-
íráshoz. Meggyőződésem azonban, hogy 
manapság nem csak ez fogalmazódik meg a 
múlt búvárlása kapcsán különösen sürgető 
igényként. A mediatizált jelen körülményei 
között előtérbe került megismerési szkepszis, 
amely a humán- és az egyes társadalomtudo-
mányokat szintén elérte újabban, a történé-
szeket is gondolkodóba kell, hogy ejtse. Nem 
lehet ma már könnyen napirendre térni a 
fölött, hogy mi módon ismerheti meg egy-
általán a történész a múltat. A jelenünk folyó 
történéseivel kapcsolatos tapasztalataink 
nyilvánvalónak tűnő közvetítettsége, továbbá 
az a triviális napi élmény, hogy milyen inga-
tag lábakon áll a róluk így nyert tudás, előbb-
utóbb a történészben is tudatosítja kényes 
helyzetét, melyet az általa közvetlenül soha 
sem megtapasztalt múlt valóságáról értekez-
ve elfoglal.

Ami a legérdekesebb eddigi történészi 
munkásságomban, az talán a múlt életszerű 
ábrázolásának törekvése. A mindennapi élet 
és a köznapi mentalitás letűnt világának fel-
tárása, pontosabban mindennek utólagos 
megértése és elbeszélésbe öntése az irodalmi 
élményhez hasonló olvasói elvárásoknak is 
ké pes némiképpen eleget tenni. Ez a történé-
szi témaváltás olyan elméletileg fontos kér-
dések hosszú sorát is felveti ugyanakkor, 
amely a történetírói előadásmód irodalmias 
jellegét érinti. Ez attól érdekes, mert provo-
katív módon arra kérdez rá: létezik-e egyál-
talán tisztán tudományos történetírás; s nem 
az vajon a helyzet, hogy a történész (a szép-
íróhoz hasonlóan) szintén a nyelvi megjele-
nítés, például a retorika által biztosított felté-
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telek között adhatja elő csupán a múlt vélt 
igazságát. 

Mit vár saját magától, milyen tudományos 
eredményt szeretne elérni tudományos 
pályafutása során?

Részben válaszolható meg csupán a kérdés, 
hiszen egy dolog, hogy mit várok magamtól 
a közeli jövőben, és teljesen más kérdés, hogy 
mi történik valójában e tekintetben. Nem 
szeretném gúzsba kötni a kezemet a jövőt 
illetően azáltal, hogy előre megtervezem 
kutatásaim jövőjét. A legtöbb, amit erről 
mondhatok, hogy mind a társadalom- és 
mentalitástörténet, mind pedig a történetel-
mélet körében további tanulmányok írására 
készülök, amelyek  a várható jövőben aktu-
álissá váló kérdésfelvetésekre is rezonálnak 
majd. A múlt ugyanis nem rögzített entitás, 
hanem olyasmi, aminek a jelentősége és kivált 
a jelentése ki van téve a történész folytonosan 
változó jelenidejének. Nem valószínű, hogy 
a jövőben egy vagy több monográfiát írnék 
majd, bár ez sem teljesen kizárt. Az utóbbi 
időben kialakult munkastílusomhoz, és nem 
utolsósorban az aktualitásoktól sarkallt rugal-
mas szellemi reflexió fontosnak érzett kívá-
nalmához jobban igazodik ugyanis a rövi-
debb tanulmány, olykor a tudományos esszé 
műfaja, ezért az utóbbiakat kívánom a jövő-
ben is előnyben részesíteni.  

Kit tart az egyetemes tudománytörténetben 
példaképének – nem feltétlenül saját 
tudományterületéről –, és miért éppen őt…?

Kétségbeejtően nehéz őszintén felelni a kér-
désre, mivel olyan sok gondolkodó és szaktu-
dós gyakorolt rám hatást az egyetemes tudo-
mány világából, hogy hosszú listába kellene 
őket foglalnom. Ami nemcsak, hogy lehetet-
len vállalkozás, de egyúttal semmitmondóvá 

is tenné a választ. Történészként közvetlenül 
hatott rám az angolszász társadalomtörténet-
írás egy sereg kiemelkedő képviselője, így 
többek között az angol E. P. Thompson vagy 
az amerikai Charles Tilly, hogy kettejük emb-
lematikus alakjának megnevezésénél marad-
jak ezúttal. Elméleti tekintetben pedig Michel 
Foucault és Hayden White jelentette szá-
momra talán a legtöbbet. Az ő elméleti ins-
pirációjuk nélkül aligha lettem volna képes 
úgy beszélni a múltról, és persze magáról a 
történeti megismerésről, mint ahogyan erre 
szüntelenül törekedtem. Nem állítom, hogy 
a megnevezettek mind a példaképeim lenné-
nek, igaz: elementáris hatással voltak törté-
netírói működésemre. A példakép eszmény-
ként elgondolt és így is kezelt személy, aki az 
egyedül fontos mérce számunkra. Miközben 
mindig lebilincselt az a mód, ahogyan az 
előbb említett tudósok (és persze még sokan 
mások) kutattak és gondolkodtak, a hozzájuk 
fűződő szellemi viszonyomban mindig távol-
ságot igyekeztem tartani. Talán azért is, mert 
olyan, szellemi tekintetben, dogmatikus be-
idegződésekkel teli világban nőttem fel, amely 
arra tanított, ajánlatos lesz tartózkodni a 
feltétlen intellektuális odaadástól, a kritikát-
lan szellemi azonosulás magatartásától vala-
mely eszmerendszer és gondolkodó iránt, 
mert abból soha semmi jó nem sülhet ki. 

Milyen tudományos eredményt szeretne látni 
a legszívesebben a következő tíz évben? Akár 
a saját, akár más diszciplínák köréből…?

Történészi identitásom a legerősebb, s ez egy-
úttal a hivatalos imázsom is, ennek ellenére 
nem egyetlen diszciplína keretei közé beszo-
rított tudósnak képzelem magam. Ez okból 
arról szólnék tehát, hogy milyen felismerése-
ket (és nem „eredményeket”) látnék legszíve-
sebben a tágan vett humaniórák és a társada-

lomtudományok közeli jövőjében. Egyik 
ilyen óhajom az önreflexió elmélyülése, ami 
arra képesíti a megismerőt, hogy ne tekintse 
magát többé a racionális tudás mindenható 
urának. Ha tisztában vagyunk a racionális 
meg  ismerés korlátaival, kevésbé képzeljük 
magunkat valamiféle orákulumnak, amikor 
a társadalom közös tapasztalati világának ku-
tatójaként a nyilvánosság előtt megszólalunk. 
Ezzel nem a tudomány önbecsülését kívá-
nom roncsolni és tovább gyengíteni, ha nem 
a tudományos gondolkodás feltétlen maga-
sabbrendűségébe vetett hit magabiztosságát 
szeretném csupán megkérdőjelezni. Ez a do-
log többoldalú: benne van egyrészt a nem 
tu dományos, ún. köznapi gondolkodás „ra-
cionalizmusának” a méltánylása, másrészt az, 
hogy a tudományos kánonok egyidejű plu-
ralizmusa a dolgok természetes rendje. 

Ami mármost szűkebb tudományomat, 
a történetírást illeti, azt várom (sőt: erősen 

remélem), hogy a következő tíz évben meg-
izmosodik, egyszersmind a szélesebb körű 
elfogadottságot is kivívja magának a múlt 
nem szűken államközpontú történeti elbe-
szélése. Szívesen látnám továbbá, hogy a 
magyar történészek a mainál nyitottabbá 
váljanak a transznacionális történelem iránt; 
ez azzal járna, hogy legalább részben szakíta-
nak a nemzeti történeti paradigma kizáróla-
gosságával, és hogy a mainál inkább képesek 
lesznek bekapcsolódni a nemzetközi tudo-
mányos diskurzus vérkeringésébe. Mindez 
azt eredményezi végül, hogy leveti végre 
magáról a történetírás azt a 19. századból 
megörökölt kötelező gúnyát, amely úgyszól-
ván előírta számára a nemzeti öntudat és 
közösségi identitás szolgálatát mint egyedüli 
intellektuális hivatást. Nem leváltaná, hanem 
gazdagítaná ez az általam hőn óhajtott fejle-
mény a történetírói megismerés eddig volt 
gyakorlatát.
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