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„A történelemben-ősember valahogy 
az élet teljességével foglalkozik” 
Interjú Klaniczay Gáborral

~JT T -iánícza y Gábor Klaniczay Tibor és Bessenyei Mária gyermekeként született 1950. 
f i  július 18-án Budapesten. Egyetemi tanulmányait az ÉLTE bölcsészkarán végezte 

JL a .történelem és angol szakon 1969-1974 között. Ezt követően 1974-78 között a 
Világosság szerkesztője volt, majd az MTA Történettudományi Intézetének tudományos 
segédmunkatársaként dolgozott 1978-83 között. 1983-tól az ELTE BTKKözépkori Egyete
mes Történeti Tanszékén adjunktus, majd 1990-től docens, valamint az ugyanekkor induló 
történeti antropológia program vezetője lett. Emellett 1985 és 1990 között a Magyar 
Történészek Nemzeti Bizottságának titkára, 1989-től 1993-ig a BUKSZ főszerkesztője, 
1991-től az angol nyelvű változat társszerkesztője volt. 1991-92-ben az ELTE BTK  
nemzetközi dékánhelyettesének tisztségét töltötte be. 1992-ben lett a Közép-európai Egyetem 
Középkori Tanulmányok tanszékének a vezetője. 1995-től a történettudományok kandidátusa. 
1995-96 között- az ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Tör téneti Tanszékének 
tanszékvezetője. 1997 óta a Collegium Budapest rektora. Mindezek mellett 1986-ban a 
Columbia Egyetem, 1990-91 között a Wissensckajiskollegzu Berlin, 1992-ben pedig szintén 
az egyesült államokbeli Getty Center vendégkutatójaként dolgozott. Oktatói és szerkesztői 
tevékenységén túlmenően 1982-ben a Divatszociológia I—II., 1989-ben pedig a 
Magyarországi boszorkányperek című forráskiadvány társszerkesztője volt, amelyek 
mellett több Önálló kötete is megjelent: 1990-ben A civilizáció peremén és a The Uses of 
Supernatural Power. TheTransform ations of Popular Religion in Medieval and 
Early Modern Europe, majd a következő évben a Heilige, Hexen, Vampire. Vöm 
Nutzen des í ibem atür 1 ichen című műve látott napvilágot. Végül 1995-ben jelent, meg 
az édesapjával írt közös munkája Szent Margit legendái és stigmái címmel.

L. L .: Legelőször arra lennénk kíváncsiak, hogy pályaválasztása motívumait mennyiben 
befolyásolta az édesapja életművéből eredő ambivalencia, ahogy arra már utalt egyik írásában 
is: „Miután sikerült elültetnie bennem a középkor és a reneszánsz szeretetét, arra törekedtem, 
hogy e körön belül nyilvánvaló legyen az általam kutatott problémák mássága. A reneszánsz 
helyett inkább a középkort választottam, az irodalom helyett a történelmet, a magyar helyett 
az egyetemes történeti kérdéseket, a filológia helyett a vallástörténetet -  és még sokáig 
sorolhatnám. Ez jól is volt így. Két szomszédos, ám egymással összefüggő területen 
dolgoztunk.’’* Valóban ennyire determináló hatással volt Önre édesapja egyénisége?

* Klaniczay Gábor- K laniczay Tibor: Szent Margit legendái és stigmái. Budapest, Argumentum, 
1994. 6-7.
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K. G.: Egész röviden azt mondhatom, hogy igen. Természetesen meghatározó 
volt, és mindenki, aki saját élettapasztalatára visszatekint, tudhatja azt, hogy ez 
mindig meghatározza az embert. Azt lehet mondani, hogy kiskoromtól kezdve a 
legtöbbet tőle tanultam. Egy hatalmas könyvtárban laktam, az ő könyvtárában. 
Ahogy vissza tudok rá gondolni, mindig dolgozott, verte az írógépét, kávédarálóját 
tekerve járt-kelt a szobában, és a céduláit rendezgette, én pedig segítettem neki a 
rendezésben. Mesélt azokról a dolgokról, amiket csinált, amiket hallottam, meg 
láttam is, emellett találkoztam kollegáival az Irodalomtudományi Intézetben, 
elhívtak a különböző rendezvényekre, és még sorolhatnám; tehát ez része volt 
családi életünknek. Hogy én a történelem iránt vonzódtam, annak első forrásaként 
őt nevezhetem meg -  többek között azért is, mivel egyébként ő történész akart 
lenni, nem pedig irodalomtudós, és csak azért lett irodalmár, mert egy erőteljes 
tanárral, Horváth Jánossal találkozott egyetemistaként, aki valahogy ebbe az irányba 
terelte, Emellett engem érdekelt is a történelem. Az embernek egyfelől van egy 
családi indíttatása, és azután vannak tanárai. A történelemmel már az általános 
iskolától kezdve nagyon intenzíven foglalkoztam, és általános iskolában, majd 
gimnáziumban is olyan történelemtanáraim voltak, akiket nagyon szerettem, és 
akik nagyon motiváltak erre: Bíró Ferencné az általános iskolában és Salamon 
Zoltánná a gimnáziumban. Tehát itt alakult tovább pályaválasztásom, és emlékszem, 
tulajdonképpen már hatodikos általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy a 
középkorral akarok foglalkozni. Az első, írógéppel írt dolgozatomat is a keresztes 
hadjáratokról készítettem. Úgyhogy azt lehet mondani, „nagyon kitartó termé
szetem van”, mert megmaradtam ennél a kornál -  még ha nem is a keresztes 
hadjáratoknál. U gyanakkor emlékszem, hogy már a gimnáziumban próbáltak erről 
lebeszélni. Például volt egy matematikatanárom, aki megpróbált lebeszélni a 
történelemről, mivel elég jó  voltam matematikából -  Arany Dániel versenyen is 
helyezéseket értem el de én elsős gimnazistaként úgy éreztem, hogy „már annyi 
energiát fektettem a középkor kutatásába”, hogy azt kár lenne veszni hagyni. Ezért 
végül megmaradtam a történelemnél. Hozzá kell tennem még, ha a pálya- 
választásomról van szó: azt a döntésemet, hogy történelemmel és középkorral fogok 
foglalkozni, nagyban segítette az a tény, hogy apám kint dolgozott 1967/68-ban 
Franciaországban, és az egész család kint volt vele -  így módom volt beutazni a 
középkori Franciaországot, testközelből megismerni Franciaország középkori 
műemlékeit. Óriási jelentősége volt tehát annak, hogy amit addig ésszel és 
érdeklődésem szerint, olvasmányaim alapján választottam, e franciaországi utazás 
által nagyon megerősödött. Mivel a kérdés részben az én pályaválasztásomat 
motiváló tényezőkre, részben apám érdeklődésére vonatkozott, az még hozzá
tartozik a teljes képhez, hogy a gimnázium idején és egyetemistaként is nekem 
mindig újra meg újra megvolt a lehetőségem, hogy azokat a dolgokat, amelyek 
engem érdekelnek, vagy amelyekkel éppen foglalkozom, megbeszéljem vele. És
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ez nagy segítség volt. Ő t ezek a dolgok nagyon érdekelték, és ez volt a kettőnk 
közötti kapcsolatnak az egyik legfontosabb része. Ebbe persze beletartozott az is -  
ahogy azt az általad idézett könyvelőszóban is mondtam hogy én természetesen 
más is akartam lenni. Hiszen a hatvanas évek az a korszak volt, amikor generációs 
ellentétek, az ellenkultúra, és általában egy újféle világkép volt jellemző a fiatalokra: 
ez engem is megérintett. Nálunk nem volt igazi generációs ellentét a családban, 
de nyilvánvalóan sok mindenben másképp gondolkodtam, mint az apám. Ez pedig 
kihatott m indenre, többek között arra is, hogy én szerettem volna, ha az, amit én 
csinálok, valami másféle tudományos irányzatot képviselne, mint az övé. De hát ez 
természetes is volt, azt hiszem. Ő t érdekelte ez, vitatkoztunk is róla, és tulajdon
képpen nagyon jól megértettük egymást, azzal együtt, hogy ő egy másféle területen 
és más érdeklődéssel dolgozott. Sőt, engem újra meg újra figyelmeztetett arra, 
hogy a szép elméleteken túl a szövegeket pontosabban kell nézni, és mindig tudott 
a kezembe adni néhány olyan könyvet, amit még nem olvastam egy adott témával 
kapcsolatban. Most is tisztelettel gondolok rá vissza, amikor a jegyzeteit vagy a 
hagyatékát nézem, csodálom azt, hogy mennyi mindennek utána tudott nézni, és 
ahogy múlik az idő, egyre nagyobb a megbecsülés bennem az általa végzett 
„aprómunka” iránt.

T. E.: Mennyiben határozták meg pályafutását a külföldön eltöltött évek? Hogyan látja, 
melyek a legjellegzetesebb különbségek a francia, német és az amerikai iskolák között a 
középkorkutatás területén ?

K. G.: Ez a három hely nagyon fontos és nagyonjellemző volt. Nagy szerencsémnek 
tartom azt, hogy „direktben kaphattam” ezeket a befolyásokat. A francia volt az 
első hatás, hiszen m ár 1967/68-ban is kint voltam, és ’68 nagyon fontos volt 
számomra. Azután 1976-ban ismét kint voltam egy fél évig, amikor Párizsban 
dolgoztam az École des Hautes Études-ön. Ezalatt Jacques Le GofF szemináriumára 
tudtam járni, Georges Duby-hez a College de France-ba, illetve Michel Mollat- 
nak volt egy híres és nagyon érdekes szemináriuma a Sorbonne-on a szegénység 
történetéről, ami egyszerre volt egy társadalomtörténeti, mentalitástörténeti, 
vallástörténeti szeminárium, és ahol olyan nagyságok is megfordultak, mint például 
Bronislaw Geremek. Ez a három  hely: a Sorbonne, a College de Francé és az 
École des Hautes Études, mely utóbbi tulajdonképpen a modern francia történet
tudománynak, azAnnales-nak a székhelye is, mind nagyon nagy hatással volt rám. 
És 1976 után tulajdonképpen ennek a hatásnak a jegyében kezdtem igazán 
történészként dolgozni -  például az eretnekek szakálláról írtam az egyik első 
cikkemet, melyet megjelentettem - , de ezen kívül az, hogy egy vallás hogyan ju t 
kifejeződésre a külsőben, az öltözködésben, hogy az ideológiák hogyan kötődnek 
szimbólumokhoz, rítusokhoz -  ezek olyan kérdések voltak, amelyek akkor akti) -

5



álisnak és újszerűnek tűntek. Azt mondhatom, hogy a francia iskola később is a 
legfontosabb maradt számomra. Ezért aztán igyekeztem nem elszakadni tőle, és 
mivel a hatvanas-hetvenes években Magyarországon még lehetett úgy tevékeny’ 
kedni, hogy az ember oly módon kapcsolódott egy történetírói irányzathoz, hogy 
minden alkalommal végigolvasta a tudományos folyóiratok aktuális számait -  hiszen 
akkor volt arra ideje az embereknek, hogy egy héten több napot benn töltsenek a 
könyvtárakban, és olvassák a folyóiratokat első laptól az utolsóig - , nos számomra 
az Annales volt az egyik ilyen folyóirat, amelyet nagyon sokat olvastam, és 
meggyőződésem, hogy a legtöbbet ma is abból lehet tanulni. A francia kapcsolat 
később még abban is megnyilvánult, hogy „Mailre de conférence associé” titulussal 
egy hónapot tanítottam az École des Hautes Études-ön, és sok vendégelőadást 
tartottam ott az évek folyamán. Amikor először kimentem, Le Goff nagy szeretettel 
fogadott, voltak szemináriumaink a középkor képzeletvilágáról, az álmokról, 
gesztusokról. A francia történésztársadalom több jelentős személyiségével tartottam 
a kapcsolatot, Jean Claude Schmitt-tel, Jacques Revellel, Roger Chartier-val, Nicole 
Bériouval, Claude Gaiquebet-vel, AJain Boureau-val és másokkal.

A francia kapcsolatot követően nagy váltó zást jelentett a német történetírással 
való szembesülés, ami azonban már a nyolcvanas évek vége felé történt, amikor ez 
az új történetírás, a nouvelle histaire -  ahogyan akkor nevezték -  már többé-kevésbé 
mindenütt diadalrajutott a világon. Még itt, Magyarországon is-, olyannyira, hogy 
Le Goffot például a bölcsészkaron is tiszteletbeli professzorrá választották. Nálunk 
is voltak nagyszerű előadások töm ött termekkel, melyek a nyolcvanas években 
tényleg nagy hatással voltak a magyar történésztársadalomra. Ez a francia iskola 
tehát ekkorra már mindenfelé diadalrajutott. így am ikorén odakerültem a Wis- 
senschaftskollegba Berlinbe, majd Amerikába, a Getty Centerbe, akkor műidig 
ennek a francia iskolának a követőjeként tartottam magamat számon. Am ha most 
visszagondolok, akkor nagyon jelentős hatással volt rám a német és az amerikai 
miliő is, és mindezek mellé még hozzá kell tennem  negyediknek az angol 
történetírói iskola befolyását.

Ami a németeket illeti, röviden összefoglalva azt mondhatom, hogy a német 
történetírásban is voltak a franciához hasonló antropológiai törekvések, amelyek 
elsősorban Göttingenhez kapcsolódtak. Berlinben is nagyon sok kitűnő középkor
kutató volt, akik azonban egy kicsit konzervatívabbaknak számítottak: Kaspar Elm 
például, akivel ott közelebbi kapcsolatba kerültem. A német történetírói irány
zatokkal való megismerkedés során azonban m egtanultam , hogy a ném et 
történetírás egy jóval precízebben dokumentált, összehasonlító történettudomány, 
amelynek figyelme sokkal inkább kiteljed Kelet-Európára, és a kelet-európai 
realitásokkal is sokkal közelebbi ismeretségben van. A francia történetírás érdek
lődik ugyan térségünk iránt, de a francia történetírók perspektívája mégiscsak 
lezárul valahol Európa közepénél, és noha romantikus szimpátiával követik a ro
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mán, lengyel, bolgár, orosz, magyar történelemnek az elemeit, azokat nem építik 
be igazán a saját szintéziseikbe, vagy ha beépítik is, nem rendszeresen és 
módszeresen teszik ezt. Ezzel szemben térségünk a ném et történetírásnak, 
pontosabban az Ostforschungnak a hagyományos területe, amelyben egyúttal 
nagyon benne van a cseh történetírás is -  gondolok itt például olyan nagy 
történészre, mint Frantisek Graus, aki Németországban tevékenykedett. Az egyes 
történeti kérdéseket egészen más megközelítésben vizsgálják, és az a rendszer, 
ahogyan a németek foglalkoznak velük, egy-két olyan hagyományosabb területre 
is ráirányította a figyelmemet, mint az államok és az intézmények története. Azon 
témával kapcsolatban, amivel az utolsó tíz-tizenöt évben foglalkoztam (a királyság 
és a szentkultuszok kapcsolata), abban ez a dimenzió nagyon fontos. Én tehát inkább 
egyfajta mentalitástörténeti és általánosabb vallástörténeti elképzeléssel érkeztem 
Berlinbe, és ott rá kellett jönnöm  arra, hogy nagyon sok területnek utána kell még 
néznem, hogy pontosabb képet kapjak arról, hogyan kötődnek ezek az állami 
kultuszok magukhoz az államokhoz, hiszen azok mozdítják elő őket. Megemlítenék 
egy másik jelentős benyomást is, melyből szerintem a ném et tudományosság 
kapcsán nagyon sokat lehet profitálni: nevezetesen, hogy a ném et történészek 
elméleti képzettsége, bár kevésbé tűnik szárnyaiénak, mint a franciáké, mégis 
sokkal módszeresebb és alaposabb, és a szociológiai, gazdaságtörténeti és 
jogtörténeti elméleteket jóval alaposabban építik be vizsgálataikba. Mindezek 
mellett ez a kint tartózkodásom egy olyan kapcsolatrendszert eredményezett, mely 
azóta is fontos számomra.

Aztán az angolszász világ: mielőtt Amerikáról beszélnék, megemlíteném, hogy 
a történelem mellett én angol szakos is voltam, tehát mindig érdekeltek az angol 
történészek és az angol történetírás. Főleg az érdekelt, és tűnt nekem rokon
szenvesnek, hogy az európai vitákban az angol történetírás egyfelől érzékeny az 
újszerű kérdésföltevésekre, másfelől azonban a problémák lényegét borzasztóan 
tömören, és kicsit szarkasztikus, szkeptikus formában tudja összefoglalni, amely 
jellemzők mellett ugyanakkor mindig van benne valamilyen kritikai reflexió is. 
Szóval ők nem feledkeznek bele a különböző új elméletekbe, hanem  mindig 
visszatérnek valamiféle realitáshoz. Az angol történészek közül a nyolcvanas 
években közelebbi kapcsolatba kerültem például Peter Burke-kel, aki az új angol 
történetírói irányzatok egyik jeles képviselője, és aki kritikus figyelemmel követte 
a francia történetírás eredményeit. O többször volt Magyarországon -  itt is ismertem 
m eg-, és tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy az angol nyelvű tanulmány- 
kötetem megjelenhetett az általa patronált cambridge-i kiadónál, a Polity Pressnél 
1990-ben, Emellett nagyon sokat tanultam tőle személy szerint is, és úgyszintén a 
rajta keresztül megismert angol történészektől, mint például Róbert Scribner vagy 
pedigjanet Nelson. Lényeges felismerés volt számomra, hogy ezeket az újszerű 
francia elméleteket kis dózis humorral és szkepticizmussal érdemes helyre tenni,
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illetve kontrollálni -  ami persze nem azt jelenti, hogy nem lehet odafigyelni az új 
ötletekre, de azokat mértéktartóan kell összevetni a történeti realitásokkal. Egy 
példát mondanék erre az angol „konzervatív szemléletre”: az elmúlt években 
ismertem meg Susan Reynoldsot {ő is többször já rt Budapesten), akinek egy remek 
könyve például teljesen lerombolta Marc Blochnak, illetve részben -  az általam 
borzasztóan szeretett -  Jacques Le Goffnak a hűbériségről alkotott elképzelését 
egyszerűen azzal, hogy -  ahogy ezt ma mondani szokás -  „rekonstruálta”, azaz 
nagyon módszeresen összevetette a forrásokat, és bem utatta, hogy bizony a 
középkorban a gazdasághoz, a társadalmi kapcsolatokhoz fűződő viszony sokkal 
földhöz közelibb és tárgyszerűbb volt, mint ahogy azt a hűbériségről szólva addig 
elmondták.

Az amerikai történetírás, illetve az amerikai középkorkutatás és egyáltalán az 
amerikai élmények nagy meglepetést jelentettek  számomra. Először 1986-ban 
voltam Amerikában a Columbián, és aztán 1992-ben visszatértem a Getty Centerbe. 
Amikor elsőként New Yorkban voltam a Columbia Egyetemen, megismerhettem 
Princetont, a princetoni Institute fór Advanced Study tevékenységét és ott egy-két 
olyan történészt, m int N atalie Zemon Davis, aki A m erikában volt az új 
történetírásnak a nagy képviselője, és akinek nem rég egyébként magyarul is 
megjelent a Martin Guerre visszatérése* című munkája; vagy Giles Constable, aki 
szinte „német stílusú” konzervativizmussal, ugyanakkor a m odern kérdésekre 
történő reflexióval dolgozta fel a 12-13, század vallástörténetét. Constable, az 
amerikai középkorkutatás egyik vezető személyisége itt, Budapesten is tartott 
egyszer egy előadást, amelyben elmagyarázta, hogy miéit fontos az amerikaiaknak 
az európai középkor: azért, mert nekik nincsen, valamilyen módon mégis egyfajta 
„szellemi gyökeret” jelent egy olyan szellemi élet számára, amelynek hordozói 
nincsenek ugyan Európában, de borzasztóan kötődnek hozzá. Aki volt kint, az 
tudhatja, hogy Amerikában néha darabokban szétszedve és összerakva építenek 
fel kolostorokat vagy középkori műemlékeket. Ez a megbecsülés egészen megható, 
ugyanakkor nagyon sokat lehet belőle tanulni. Mindig példaként szoktam felhozni, 
hogy míg itt néhány egyetemi könyvtárban (nem akarom mondani, hol) régi 
kódexeket a földön rugdosnak a diákok, addig Amerikában ugyanezt bársony
párnán hozzák leporolva, megtisztítva, és megpróbálják hihetetlen kultikus tisz
teletben részesíteni. A legjobb példa erre a Getty Center. Az amerikai olaj millio
mos hagyatékából fantasztikus kulturális központot hoztak létre Los Angelesben, 
ahol egy művészettörténeti profilú intézményt tartanak fenn a múzeum mellett, és 
ahol az amerikai középkorkutatásnak a nagyjai is megfordulnak. Itt elsősorban a 
történelem és a művészettörténet kapcsolata volt az, ami rám  hatott, miután ez a

* D avis, Natalie Zemon: Mariin Guerre visszatérése. Budapest, Osiris, 1999. (Mikrotörténelem 
sorozat)
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központ elsősorban a művészettörténet szempontjából rendszerezi a különböző 
ismereteket, a történelem valójában csak egy segédtudomány. AGettyben arra 
kellett figyelni minden aspektusból, hogy a művészeti értékeket hogyan lehet 
beépíteni a történettudom ány hagyományos problem atikájába. Azt az új 
szemléletet, hogy hogyan foglalkoznak manapság a műalkotások életével a 
különböző korszakokban, valamint a hagyományos művészeti problémákat és a 
kontextust egészen másféle módon vizsgáló szempontokat elsősorban ott ismertem 
meg közelebbről, és ez a fajta kérdésfelvetés azóta is nagyon foglalkoztat. Tehát 
mindenképpen azt kell mondanom, hogy ahány ország, ahány nagy kultúra -  
annyiféle nagy történetírói iskola létezik. Olaszországban is sok tanulnivalója van 
egy középkorkutatónak, és biztos másutt is. Én például nagy érdeklődéssel pró
bálom a magam számára is feltárni azt, hol tart a lengyel középkorkutatás, melynek 
beható ismerete szintén nagyon tanulságos lenne az egyetemes történelem  vizs
gálata szempontjából, de az ember lehetőségei sajnos behatároltak.

L. L: Többször utal írásaiban a hatvanas és hetvenes évek „ettenkultúrájának ” ideológiáira 
és életforma-kísérleteire, amelyek, mint A civilizáció peremén című művének bevezetőjében 
írja, érzékennyé tették a ávilizááókritikai beállítottságra. A Miért aktuális a divat? című 
írásában pedig, amely a részben az Ön által szerkesztett Divatszociológia című 
tanulmánykötet bevezetőjeként íródott 1982-ben, a következőket írja: „Kiderült, hogy azok 
az ellenkultúra-célkitűzések, azok a rockzenei törekvések, azok az ifjúsági öltözködés
ideológiák, azok az avantgarde művészeti áramlatok, amelyek magukat a modem kommersz 
kultúra alternatívájának hirdették -  szintén divatként végezték. Sőt, talán eredetileg is 
csak azok voltak. Es az is kiderült, hogy ez nem feltétlenül »kudarc«, »árulás«, hanem 
valahogy a kultúra logikájából következik. A »magas kuUúra« újításai sem tudták elkerülni 
a divattá válás sorsát az elmúlt tíz évben. "A kérdésem a következő: Milyen hatások érték a 
hatvanas-hetvenes évek „ellenkultúrája ” részéről ?

K. G,: Erre már részben utaltam is -  sok hatás ért. Az első az az volt, hogy ’67-ben 
kint voltam Franciaországban, ahol egyetemi társaságban forogtam, amely nem 
volt ugyan kifejezetten elíenkultúra, de a diákmozgalmak előtt ez már az egyik 
fontos tapasztalat volt számomra. Jártam  kint még abban az évben Angliában is, 
ahol voltam rockkoncerten, autóstoppal körbejártam Angliát, és ekkor találkoztam 
igazából azzal, amit persze már itthonról is ismertem. Nagy felfedezés volt azonban, 
hogy azt, amit itthonról az ember mintegy „kívülről” csodált, és sóvárogva nézte a 
nyugatot, hallgatta a Luxembourg Rádiót, tudta kívülről a különböző számok 
szövegeit -  tehát mindazt, ami a mi életünknek nagyon komoly része volt, azt kint 
személyesen is megtapasztalhattam. És emellett a hatvanas években a huszadik 
század kultúrkritikai törekvésében felszínre került valami olyan dolog, ami egyszer
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már volt az európai kultúrában, és elveszett a modern civilizáció kártékony 
tendenciái hatására. Legalábbis akkor ezt úgy éltem meg, hogy valahogy ahhoz a 
kultúrához, ami mondjuk 1600 és 1960 között volt, nem tudtam  olyan érzelmi 
melegséggel viszonyulni -  egy-két eleméhez igen, de globálisan nem mint ahhoz, 
ami 1600 előtt vagy ami 1960 után volt. Illetve, ezek a korszakok ebben az ellenzéki 
vagy ellenkultúraszerű megközelítésben izgalmasabbak voltak számomra. Ezen 
kívül a hatvanas években nagyon sok kultúrkritikai olvasmány kapcsolódott ehhez, 
mint például Bahtyin írásai, és ezek támogatták ezt az elképzelést. Szerettünk 
volna valamilyen módon kivonulni ebből a modern elidegenedett világból, és 
valahogyan újrateremteni azt. Ez volt az a dózis, amit már a hatvanas években 
megkaptam. Aztán amikor egyetem után többször kint voltam nyugaton, és 
körbeutaztam Európát autóstoppal, az újabb nagy lépés volt előre. Közben pedig 
folytattam a harcomat a szimbólumok terén is: a hajam a hátam közepéig ért, 
időnként volt szakállam is, és nagyon szívesen vitatkoztam arról, hogy ez miért 
fontos. Annyira, hogy később még történelmi kutatásokban is foglalkoztam azzal, 
hogy miért érezték fontosnak például az eretnekek, hogy szakadt öltözetben, 
mezítláb járjanak, hosszú hajuk és szakálluk legyen. Valahogy mindig izgatott, 
hogy ennek egyfajta rendszere van, Felismertem azt, hogy hasonló rendszervolt 
már a cinikus filozófusoknál is vagy később Assisi Szent Ferencnél és másoknál -  
ahol ezek a külső szimbólumok valamilyen belső lelkiállapotot próbáltak közhírré 
tenni, és provokatív módon szembeszegezni másféle rendszerekkel. És persze a 
szimbólumokkal való ilyesfajta szembeszegülések egyúttal az én gyermekkoromat 
is jellemezték. Gondolok itt arra, hogy a gimnáziumokban, meg másutt is tiltották 
a hosszú hajat, ami sokszor komoly ideológiai kérdéssé vált -  és ezeket a 
konfliktusokat jól lehetett a történeti távlatokban is jellemezni. Ugyanakkor 
általános értelemben azt is gondoltam, hogy ezek az életforma-forradalmak, 
amelyek az ellenkultúra kialakulásához is vezettek (és ami a hetvenes-nyolcvanas 
években még létezett) nagyon fontosak, azért mert egyformán szemben állnak a 
nyugati technikai civilizációval és az itteni -  akkor még úgynevezett -  „létező 
szocializmussal” úgyszintén. Másfelől lényeges szempont volt, hogy ezek az 
életforma-forradalmak mindenféle alternatívát adtak a gondolkodásban. Itthon 
akkoriban kommunában akartunk élni, vagy egy nagy közös házat akartunk venni, 
és kivonulni a civilizációból, de legalábbis különállóan megteremteni egy ilyen 
közösséget, ami természetesen mindenféle egyéb dologgal is járt. Szóval, én 
magamat nagyon benne éreztem ebben, és ebből a szempontból más is volt az én 
életem és beállítottságom, mint egy átlagos fiatalon végzett értelmiséginek. Az 
Iparművészeti Főiskolán is -  gyakorlatilag az volt az első munkahelyem az egyetem 
elvégzése után -  divatszociológiát tanítottam leendő divattervezőknek. Elsősorban 
a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek zenei irányzataihoz -  a hippi-mozgalom, a 
transzvesztiták, a punkok vagy a pop-art törekvéseihez -  kapcsolódó szimbó
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lumokról, illetve azok középkori gyökereiről tartottam előadásokat. Az a tény pedig, 
hogy elkezdtem ezekkel a dolgokkal történészként, szociológusként is foglalkozni, 
eljuttatott ahhoz a felismeréshez, hogy távolságtartással szemléljem ezt az egészet. 
Amíg valaki benne van, addig borzasztóan jelentősnek és nagyszerűnek érzi, de 
látnom kellett -  és magamról, meg a saját dolgaimról is látni kellett hogy azok 
nem különböznek annyira a divattól, mint amennyire én azt reméltem vagy 
gondoltam. A problém a tudományos szempontú megközelítése, ami a kutató 
számára m indig egy független és önálló pozíciót jelent, azután eljuttatott oda, 
hogy ez a tevékenység egyben kritikai vizsgálódás lett, amelyben azt is kerestem, 
hogy mi a lehetősége, mi a korlátja annak, hogy egy ellenkultúrát vagy valamilyen 
alternatívát képviselni lehessen. Ez rendkívül foglalkoztatott, és/1 civilizációperemén 
című kötet többek között erre reflektál, ezt próbáltam bemutatni. A tanulmány- 
kötetben egyrészt a középkori eretnekek törekvéseivel foglalkoztam, másrészt a 
középkori csodahit különféle furcsa formáival, meg a zarándokokkal, akik 
Önkéntesen kivonultak a társadalomból. Ehhez társult a boszorkányok iránti 
érdeklődésem, amely elsősorban abból a kíváncsiságból fakadt, hogyan lehet az, 
hogy valaki, akit az adott társadalom bűnbaknak tekint, feltételezett mágikus 
eljárásokkal a természetfeletti hatalmak segítségével próbál tenni valamit, továbbá 
hogy e mögött milyen hiedelmek vannak. Ezt aztán egyrészt megpróbáltam követni 
a régi időkben, másrészt érdekelt a dolog elmélete is. Mindezek mellett azonban 
másféle tanulmányaim is megjelentek, amelyekben a punkok tarajától kezdve az 
obszcén gyerekfolklór gyöngyszemeinek elemzéséig sok mindennel foglalkoztam. 
Ezeket a m odern kultúrával foglalkozó tanulmányaimat nem raktam be ebbe a 
kötetbe, m ert komolyabb szakmai tevékenységem elsősorban mégis a középkor és 
a kora újkor időszakához kötődik, noha ezek a huszadik századi témák változatlanul 
foglalkoztatnak, és a divatszociológia is változatlanul érdekel -  igazából csak az a 
kérdés, hogy mikor lesz időm vagy lehetőségem arra, hogy ezzel tudósként is 
foglalkozzam.

L  L: Az imént már beszélt arról, hogyan alakult ki Önben a középkor iránti érdeklődés. 
Vajon ezt mélyítették-e az olyasféle kérdésfelvetések, mint amelyeket többek között -  a maga 
szellemes módján és élvezetes stílusában -  Umberto Eco is boncolgat 1972-ben megjelent, 
Az új középkor* című esszéjében -  párhuzamot vonva a posztmodern jelen és a középkor 
között?

K, G.: Igen, Az új középkor című esszéjét nagy élvezettel és érdeklődéssel olvastam, 
és olvasom ma is, sőt fel is szoktam használni történeti előadásaimban. Elmond-

* Eco, Umberto: Az új középkor. Budapest, Európa, 1992. 20-57.
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hatom továbbá, hogy Umberto Ecóban -  akiről egyébként írtam is -  egyfajta 
rokoniélekre ismertem. Nagyon szeretem Umberto Eco írásait, és majdnem min
denben pontosan ugyanúgy gondolkodunk. Az összehasonlításáról szólva pedig 
egyszerűen azt kell mondjam, hogy valóban van egyfajta hasonlóság a két kor 
között, az pedig már egy másik kérdés, hogy azt ki, hogyan fogalmazza meg.

T. E.: Mintegy fél éve megjelent a Beszélőiéi egy szubjektív hangvételű írása a nyolcvanas 
évekről. Ebből kiderül, hogy életének fontos fejezete volt az ellenzéki megmozdulásokban, 
szervezkedésekben való részvétel. Mit gondol ma a rendszerváltásról, és véleménye szerint 
végbement-e a rendszerváltás a történettudományon belül is?

K. G.: Először is a nyolcvanas évek. Igen, én is tagja voltam ennek, és bár ez 
heroikusnak tűnhet így utólag, de úgy érzem, hogy a részvételt leginkább morális 
kötelességnek éreztem. Sok barátom benne volt, én is benne voltam. Tudtam  azt 
ugyanakkor, hogy nekem azért is kötelességem benne lenni, mert bizonyos fokig 
védett voltam az apám miatt. Nem gondoltam azt, hogy ez veszélyes, sokkal inkább 
igazságtalannak gondoltam azt, hogy engem ugyanazért kisebb súlyú retorzió ért, 
mint azokat, akik egyáltalán nem voltak védettek: míg mások esetleg nem kaptak 
munkát, nekem mindössze annyi volt a hátrányom, hogy nem kaptam állami 
ösztöndíjat -  de utaztam magamtól, és még az útlevelemet sem vették el. Úgy 
gondoltam, hogy a részvételem azért is volt fontos, mert ezáltal is szélesebb körre 
teijedt ki ennek a támogatottsága, és hát „aláíró” voltam, ami egy külön politikai 
kategória volt akkor, de erről már írtam a Beszélőben * Ez a kapcsolatrendszer 
továbbá összekapcsolódott azzal is, hogy volt egy olyan baráti kör a Történet- 
tudományi Intézeten belül, amelynek tagjai hasonló álláspontot képviseltek. Mi 
azt gondoltuk, hogy a magyarországi történettudományon belül is valami megú
julást kell csinálni, és azt szakmailag is ki kell dolgozni -  ami nálunk gyakorlatilag 
úgy nézett ki, hogy próbáltuk a különböző nyugati elméleteket, illetve az új 
irányzatokat, mint például a történeti antropológiát, meghonosítani. Emellett voltak 
szakmai szervezeteink is, szakmai önképzőkörök, a később kialakult Hajnal István 
Kör, és ezekben, meg másutt is komoly viták zajlottak. Az új irányzatok követői 
közül megemlíteném Benda Gyulát, Kövér Györgyöt, aztán már a nyolcvanas évek 
második felétől folyóiratot indítottunk, amelyből később a B UKSZ lett -  ezek végül 
is mind ebből a baráti körből nőttek ki. És végül próbáltunk egy újító szellemű 
szakmai kritikát kifejleszteni -  bár azt lehet mondani, hogy a történettudományt 
megújítani csak saját munkákkal lehet, és nem büszkélkedhetünk azzal, hogy

* Ikszelő, 3. (1998) 12. sz. 85-72. 
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annyira sok saját munkát tettünk már le az asztalra. Mindenesetre megpróbáltunk 
egy új szemléletet behozni. Az azonban biztos, hogy volt egy és van is egy ilyen -  
most m ár közép generációba érkező -  társaság, amelynek tagjai érdeklődve 
közelítenek ezekhez az új irányzatokhoz és szemléletmódokhoz. Később az 
egyetemen ebből a törekvésből született a történeti antropológia program ; de a 
történelem szakon és a saját tevékenységemben is lényegesnek érzem ezeket a 
hatásokat. A kérdés másik része pedig az, hogy mi történhetett a szakmában a 
rendszerváltás után. Erről nagyon nehéz röviden nyilatkozni, azért is, m ert való
jában teljes panorám át kellene festenem -  aminek azt hiszem két része kellene, 
hogy legyen - , és erre nem vállalkozom egy ilyen rövid beszélgetésben. Egyrészt 
mindenképpen jellemezni kellene a helyzetet a nyolcvanas években. Rendkívül 
sokféle irányzatot képviselő történészszakma volt Magyarországon a nyolcvanas 
években. Amellett, hogy számos nagyon fontos munka született -  a Magyarok 
Európáfoan-sQTOzzt többek között a kilencvenes évek ehhez képest részben azzal 
hoztak változást, hogy sajnos sokan meghaltak azok közül, akik fontosak és 
jelentősek voltak a magyar történettudomány számára. Csak az én kollegáim közül 
Szűcs Jenőt és Fügedi Eriket említeném, akik nekem a legtöbbet jelentették -  az ő 
írásaikhoz hasonló jelentőségű új munkával a kilencvenes években nem jelentkeztek 
magyar történészek. Sőt olyan történészek határozzák meg a magyar középkor
kutatást most is, akik már a hatvanas-hetvenes években is meghatározták. A szomo
rú az, hogy új munkák születése helyett inkább a fogyást látom, azt hogy nagyon 
nagy emberek sokszor nem tudják befejezni életművüket. Szűcs Jenő például biztos 
nem fejezte be a magáét. Ez tehát az egyik megjegyzésem. A másik az, hogy per
sze általánosságban kellene jellemeznem a szakmát, amihez viszont kellő távol
ságtartásra lenne szükség. Ügy látom, hogy a m odern irányzatok a nyolcvanas 
években jobban el voltak terjedve, mint a kilencvenes években, tehát az eltűnése 
még a cenzúra m aradékának is, a marxista szemlélet szinte tilalom alá kerülése, 
és a sokféle lokális kezdeményezés támogatottsága azt eredményezte, hogy a 
történész szakma szolgálatába szegődött egy olyan igénynek, mely elsősorban 
politikatörténetet, biográfiát, helytörténetet preferál. Ez persze normális és érthető 
is, mégis úgy látom, hogy a népszerűsítésre, valamint az új kutatásoknak az 
elindítására és a támogatására fordított energia valahogy nincsen egymással 
arányban. Tehát paradox módon az a tény, hogy mindenki nagyon könnyen kijuthat 
Amerikába, Angliába, Párizsba, inkább csökkenti a nyugati tudományos elméletek 
vonzerejét -  dehát az emberek a tiltott gyümölcsöt valahogy mindigjobban kívánják, 
mint a könnyen elérhetőt. Szóval, egy kicsit csalódott vagyok e téren, kevesebb 
izgalmas vitát kiváltó új kutatás indult a történelemtudomány terén a kilencvenes 
években, mint amennyire a nyolcvanas évek alapján számítani lehetett. Manapság 
mindenki el van foglalva intézményépítéssel, folyóirat-kiadással, rengeteg új 
lehetőséggel -  azt lehet mondani, hogy sokkal nagyobb a „nyüzsgés", és kevesebb
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a nyugalom. A nagy monográfiák pedig akkor születnek, amikor kevés a tenni
való, vagy valamilyen ok folytán nem lehet annyi m indent tenni. Irányzatok ma is 
vannak, mégsem gondolom azt, hogy a történettudomány szempontjából majobb 
a helyzet, mint amilyen nyolcvanas években volt.

T. EH uszonkét év késéssel végre magyarul is olvasható a Montaillou,* lefordították 
Clijford Geertz legfontosabb munkáit, nemrég megjelent Natalie Zemon Davis egyik könyve. 
Az egyik kiadó pedig tervezi, hogy néhány éven belül kiad olyan, a történeti antropológia 
alapvető művének számító könyveket, mint például Paul Boyer és Stephen Nissenbaum 
salemi boszorkányokról, illetve Giovanni Levinek egy 17. századi piemonti ördögűző 
pályafutásáról írott könyvét. Hogyan látja a történeti antropológia helyzetét ma a világban 
és Magyarországon ?

K. G.: Azt gondolom, hogy olyan irányzat volt, amely megtermékenyítő hatással 
volt a történeti gondolkodásra: a történészek felfedezték, hogy van egy rokon 
szakma, az antropológia, amelynek kérdésfeltevései, módszerei fölhasználhatóak 
a történeti források kiaknázásában. Ez az irányzat a hetvenes években kezdődött 
különböző helyeken, és kezdettől fogva nagy lelkesedés övezte, az azonban biztos, 
hogy a történeti antropológia önmagában nem váltja meg a történettudományt. A 
leglényegesebb eredménye az lett, hogy a történettudom ány mára egy olyan 
tudománnyá vált, amely alkalmazni tudja a rokontudományok módszereit: tehát 
ugyanúgy, ahogy továbbra is létezik gazdaságtörténet, napjainkban m ár létezik 
történeti klimatológia, történeti biológia, történeti nyelvészet és így tovább. A 
történeti antropológia tehát az a fajta vizsgálódási módszer, amely olyan kérdéseket 
kutat a történelemben, amelyekre az antropológusoktól is kaphatunk segítséget: 
például a rokonsággal, szertartásokkal kapcsolatos kérdések, a szimbólumok, a 
környezethez és a közösséghez való viszony különböző problémái, és még nagyon 
sok mindent fel lehetne sorolni. Ez mára rutinszerű dologgá vált, olyannyira, hogy 
létezik egy Történeti Antropológia címet viselő folyóirat is -  napjainkra már a történeti 
kutatásnak bevett ágává vált ez a diszciplína, amely ilyen értelemben akár a társa
dalomtörténethez is hasonlítható. Emellett nagyon lényegesnek tartom, hogy a 
történészek hozzászokjanak ahhoz, hogy bármilyen tudományterületet is tanul
mányoznak, annak a sajátos módszereit külön az arra szakosodott és azzal fog
lalkozó szakemberek segítségével alkalmazzák. Az is biztos ugyanakkor, hogy ez 
nem teszi nélkülözhetővé a történelem sajátos, hagyományos módszereit, tehát 
azt, hogy a történészek forrásokkal dolgoznak, azokat a saját történeti kontex
tusukban kell értelmezniük. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy amikor ez az

* Le Roy Ladlrie, Emmanuel: Moritaillou, egy okszilán falu életrajza. Budapest, Osiris, 1997.
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egész még teljesen új dolog volt, akkor azt gondolta mindenki, hogy elég kézbe 
venni egy történeti forrást, és ahelyett, hogy az ember éveket töltene azzal, hogy 
megismeri a kéziratokat, és megismeri a kontextust, elég, ha kézbe veszi Clifford 
Geertz-nek a könyvét,* elolvassa a Sűrű leírás című tanulmányt, és akkor jobban 
meg fogja érteni azt, mint az a szerencséden levéltáros, aki harminc éven át ezeknek 
a kéziratoknak a betűit silabizálja. Természetesen ez a hit egy nagy tévedés, illetve 
egy tipikus divatjelenség volt, és szerencsére a történeti antropológia most már 
eljutott oda, hogy az az igazi történeti antropológia, ha a történész a saját terepén 
a lehető legprecízebb ismereteket szerzi meg, és csak azután, ezen precíz ismeretek 
birtokában fordul az antropológiai módszerek segítségéhez.

T. £■■' Ami pedig egy másik társadalomtudományi irányzatot, a Gender Studiest illeti, 
véleménye szerint mennyire jött be ez az irányzat Magyarországra?

K. G.: Bejött valamennyire. Egyelőre nem  nagyon, de ez nem jelenti azt, hogy 
később nem fog jobban eltelj edni. A gender is egy olyan szempontot vetett fel a 
történetírásban, amelyet röviden úgy lehet megfogalmazni: na, és mit tudunk 
ugyanerről akkor mondani, ha feltesszük azt a kérdést, hogy mi volt a nőkkel a 
helyzet ugyanabban az adott történelmi szituációban, vagy milyen nemi különbség 
jellemezte azt a konkrét helyzetet? Ez egy nagyon egyszerű és banális kérdésnek 
tűnik; ugyanakkor mégiscsak hozzátartozik az igazsághoz, hogy az a történelem, 
amelyet a tankönyvekből ismerünk, és amelyet olvasunk, az kilencven százalékban 
férfiakról szól, férfiak írták, és férfiaknak a történetét írja le. Azt hiszem, hogy ez 
az állapot valamilyen módon mégiscsak szöget kell, hogy üssön az emberek fejébe. 
Hát ennek a helyrebillentésére született meg a gender. Meggyőződésem azonban, 
hogy ennek az lett az eredménye, hogy az amerikai könyvesboltokban, ha egyáltalán 
van valami a középkorról, akkor annak nem a fele, hanem a háromnegyed része a 
nőkről szól, és az egynegyede szól az összes többi minden másról. Ez természetesen 
túlzás, de ez esetben azt hiszem, hogy valamilyen jóvátételről van szó, és amellett 
arról is, hogy mindent érdemes újragondolni -  nemcsak a történelemben, hanem 
még a tudománytörténetben is. Hogy a férfiak másként gondolkodnak, mint a 
nők, ezt egyfelől mindenki tudja, másfelől érdemes megvizsgálni azt, hogy ennek 
milyen következményei vannak arra nézve, hogy mit tartanak, mit tartottak 
kanonizált, érvényes ism eretnek akár évezredeken keresztül a különböző 
területeken. Egy másik példát említenék: akár a nyelvekben is megfigyelhetjük a 
nemi szempontú különbségtétel szerepét -  például Amerikában political correct- 
nessnek hívják azt, hogy teszem fel a mmkind helyett humankindot m ondanak -

* En: Gkkrtz, dű lő i d: Az értelmezés hatalmi. Budapest, Századvég, 1994. 170-199.
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hozzátenném, hogy ilyen szempontból nagy szerencse, hogy a magyar nyelvben az 
ő személyes névmás nem nemesíthető, más nyelvekben azonban igen. Tény 
azonban, hogy ezekbe a nyelvi és egyéb jelenségekbe nagyon mélyen beleivódott 
valamiféle hierarchia és különbség. Ezeknek a különbségeknek és hierarchiának 
mindenféle történelmi meghatározottságai vannak, ami persze lehet változó adott 
korszakok és történelmi szituációk szerint. Emellett azonban itt nyilvánvalóan egy 
olyan szempontról van szó, amelyre a gender szempontú történetírás joggal 
érzékeny, hiszen fontos és lényeges megismerni azt, hogy a történelem folyamán 
nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak, a gyerekeknek és egyáltalán a nemi 
szerepeknek a helyzete milyen volt, ami azt hiszem, hogy nagyon hasznosnak 
bizonyulhat. A magyar történetírásban idáig nagyon keveset foglalkoztak ezzel, 
de szerencsére most m ár elmondható, hogy vannak, akik foglalkoznak vele.

L L . :A mediemszükán belül, illetve azon átívelően is, Ön elsősorban kuUúrtörténész, ahogy 
azt az 1990-es, A civilizáció perem én című tanulmánykötetének előszavában is említi: 
„Tizenkét tanulmányt gyűjt össze e kötet, tizenkét év munkájának az eredményét. Ez az első 
könyvem. Megfelelő pillanat a számvetéshez: hogyan függnek össze ezek az írások -  vagyis 
eddigi kultúrtörténészi vizsgálódásaim?” Nos, eddig megjelent írásainak sokszínűsége 
imponáló: divatszociolégia, a modem történettudomány teoretikusainak alafmmveit bemutató, 
metodikájukat alkalmazó elméleti jellegű tanulmányai, a társadalmi marginalitásokat 
vizsgáló és vallástörténeti ihletettségű írásai a történeti antropológia módszereinek tükrében. 
Kérdésem gyakorlatilag ugyanaz, mint a kilenc évvel ezelőtt önmagának feltett kérdés: 
Hogyan függenek össze ezek az írások? Mit tekint életműve legfőbb kohéziós erejének?

K. G.: Hm, „könnyen és röviden” megválaszolható kérdés... Azt gondolom, hogy 
mindenkinek a dolgai összefüggenek, hiszen ugyanaz az ember, ugyanazzal a fejjel, 
ugyanazokkal a képességekkel foglalkozik velük. Tehát a kérdés tulajdonképpen 
az, hogy abban, amit az illető egész életében csinált, van-e valami következetesség, 
vagy pedig nincsen. Az ember mindig szeretné azt gondolni, hogy igen, van. Persze 
ezt magamról állítani, vagy akár csak önmagam atjellemezni is nehéz feladat. Én 
úgy tudnám inkább ezt a kérdést a magam számára feltenni, hogy mi az, ami 
engem érzésem szerint m indig is foglalkozatott, és most is foglalkoztat. És akkor 
azt válaszolhatom, hogy a történelm et én annyiból érzem fontos tudománynak -  
és ebben persze nagyon sokféle dolog kapcsolódik össze hogy művelője, a 
történész minden pillanatban az adott társadalom  igényei’szerint emlékezetbe 
idéz olyasfajta kérdésfeltevéseket, mint hogy mi volt egykoron, honnan jöttek azok 
az emberek, mi volt ott és másutt -r tehát segít elhelyezni őket az emberi kultúra 
egészében. Ezen tevékenysége során a történész legalábbis megkísérli a múltnak 
mint egy nagyon fontos dimenziónak a feltárását. Ebben természetesen a törté
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nésznek felelőssége is van, és engem mindig is az foglalkoztatott -  nagyon nagy 
banalitásokat mond az em ber ilyenkor hogy a történész a dokumentumokban 
az „igazságot” keresi, és ez az, ami nagyon foglalkoztaqa az embert, és egyben 
nagyon vonzóvá is teszi a történészi munkát. Azt kell tehát vizsgálni, hogy mi volt 
valójában, hiszen lehet bármennyire tetszetősen is jellemezni a dolgokat, de 
igazából arra kell rábukkanni, hogy az adott dolog tényleg úgy történt-e, vagy 
nem. Én egy nagyon kétkedő alkat vagyok, és az általam kutatott kérdésekhez 
mindig is kritikusan viszonyultam: például nem hiszek abban, hogy voltak bo
szorkányok, de nem hiszek sok minden egyébben sem, amiket a források állítanak. 
Az emlékezet csal, az emlékezet számtalan rossz dolgot, káros dolgot vagy helytelen 
dolgot teijeszt, akár már a tegnapról is. Ezért azt gondolom, hogy a történésznek 
valamilyen módon kritikailag kell ezt a „gyarló” emlékezetet korrigálnia, hiszen 
az emberek hazudnak maguknak, másoknak, mítoszokat építenek, és még 
sorolhatnám -  tehát az is a történész feladata, hogy ezeket korrigálja, helyrebillentse 
vagy akár megfelelő módon ellenőrizze. A másik, ami mindig vonzott, és ma is 
foglalkoztat: hogy a történelem ben az em ber valahogy az élet teljességével 
foglalkozik, és ezt ugyanakkor nagyon sok komoly elmélettel tudja kombinálni. 
Tehát a részletek iránti kíváncsiságomat, érdeklődésemet valamilyen általános, 
elméleti és kategorizáló szemlélettel igyekszem párosítani. Ebben, azt hiszem sem
mi rendkívüli nincs, a történészek között vannak, akik ilyen módon tevékeny
kednek, és magamat is ezek közé sorolom. Úgy vélem, hogy természetszerűleg 
létjogosultságuk van azoknak az elméleti megközelítéseknek, amelyekkel lehet 
valamit kezdeni a történeti kutatás során, ahogy persze rengeteg mindent fel
tárhatunk a forrásokkal magukkal is, de ez a kettő szerintem együtt fontos. Az 
persze egy másik kérdés, hogy sikerült-e az optimális arányt megtalálnom a saját 
tevékenységemben. Nagyon igazságtalannak és egyszersmind korlátoltnak tartom 
azt a nézőpontot -  ami sajnos eléggé elteljedt a történészek között hogy csak 
egy-egy szűkebb területről lehet érvényes véleményt alkotni, és mindenki másnak 
a megközelítése -  ha nem évtizedek óta foglalkozik az adott kérdéssel -  feltétlenül 
téves. Meggyőződésem, hogy a történettudomány valamennyi irányzata lehet 
hasznos és fontos a különböző aspektusok szempontjából: az általános, össze
hasonlító történettudománytól kezdve egészen a mikrotörténetig.

T. E.: Az utóbbi két idegen nyelven megjelent könyve után mit olvashatunk Öntől legközelebb 
magyami? És melyik az a terület, amellyel jelenleg foglalkozik?

K. G.: Erről egész röviden: az utolsó tizenöt évben a szent királyokkal foglalkoztam. 
Most m ár elmondhatom, hogy ennek az eredménye az év végéig megjelenik a 
Balassi Könyvkiadónál, Az uralkodók szentsége címmel. Amikor másfél évtizede e
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