
„Nem panaszkodom, van mivel foglalkoznom... ” 
Inteijú Borsodi Csabával

A Sopron megyei Fertőszentmiklósról származik, 1954-ben született Ka
puváron, 1974-ben történelem-földrajz szakon kezdte meg az egye

temi tanulmányait, 1979-ben történelem-levéltár szakon végzett az ELTE-n. 
1979-1981 között Budapest Főváros Levéltárában dolgozott segédlevéltáros
ként. 1981. november lejétől az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tan
székén tanársegéd, 1988-tól adjunktus, 1998-tól docens, 2004-től tanszékvezető. 
1984-ben megszerezte a bölcsészdoktori, 1996-ban a történelemtudomány 
kandidátusa címet. 1994 és 1999 között az ELTE BTK Történettudományi 
Tanszékcsoport titkáraként, 1999-től 2004-ig a Történeti Intézet titkáraként 
dolgozott. 2004. október lejétől a Történeti Intézet igazgatóhelyettese, ezen 
túlmenően 1997-től a Kari Tanulmányi Bizottság tagja, 1998-tól pedig az ELTE 
BTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke. 1995-től a Magyar Ferences Levél
tár levéltárosa, szakmai vezetője. 2002 és 2005 között Széchenyi István ösztön
díjas. 1991-tŐl tagja, 1997-tŐl titkára az MTA Nemzetközi Egyetemtörténeti 
Munkabizottság Magyar Nemzeti Bizottságának. 1981 óta jelennek ineg publi
kációi. Kutatási területe a kora újkori magyar nagybirtok története, a kora új
kori igazgatástörténet, felsó'oktatás-történet, valamint a magyar ferencesség 
története.

M. Á.: Mikor dőlt el, hogy Önből történész lesz ?

B. Cs.: Tudni kell, hogy én egy háromezres lélekszámú, Sopron megyei kisfa
luból származom, és nehéz körülmények közül -  édesapám nyolcéves korom
ban meghalt, özvegy édesanyám egyedül nevelt engem és öt évvel idősebb bá
tyámat -  indultam el Sopronba, a középiskolába. Sopron viszont a mai napig 
olyan hely, ahol számos hatás éri az embert, és a történelem szinte „szembejön” 
az utcán. Itt dőlt el, hogy történész lesz belőlem. Bár kémia tagozatos osztályba 
jártam, és egy ideig még a vegyész pályával is kacérkodtam, a gimnázium 
második, harmadik osztályában eldöntöttem, hogy továbbtanulás esetén tör
ténelem szakra fogokjelentkezni.
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M. A.; Az egyetemen viszont nemcsak történelmet hallgatott, hanem két másik szakon, 
földrajz és levéltáron szakon is folytatott tanulmányokat.

B. Cs.: Valóban így volt. Szerencsés helyzetben voltara a földrajz szakkal kap
csolatban, mert amikor felvételiztem, akkor éppen volt az ELTE-n történe
lem-földrajz szak. Előtte talán 5-6 évig, és utána körülbelül 15 évig nem volt 
ilyen szakpárosítás. Ez tehát sajátos helyzet volt: 1973-ban indítottak egy évfo
lyamot, és egy esztendővel később előfelvételisként felvettek még 16 fiút. Ak
koriban ez a bölcsészkaron kuriózumnak számított. 1975-ben azonban egy 
végzett kolléga, aki később más területen kezdett dolgozni, meghirdetett ne
künk a budaörsi kollégiumban egy magyar iratolvasás-órát. Bár korábban jártam 
a soproni levéltárban, a levéltárakról sok fogalmam nem volt. Retten mégis 
úgy döntöttünk az évfolyamból -  Kálniczky László barátommal együtt, aki a 
mai napig a Magyar Országos Levéltárban dolgozik hogy jelentkezünk a le
véltár szakra. Akkoriban a levéltár szak úgynevezett „C” szak volt, tehát harma
dik évtől lehetett felvenni. Kettőnkhöz csatlakozott még Turbuly Éva, aki ma a 
soproni levéltárat igazgatja, Kozári Andrea, aki a Rendőrtiszti Főiskolán lett 
tanszékvezető, és Hergyán Tibor; aki ma a román tanszéken tanít. Öten kezd
tük meg tehát a levéltár szakot 1976 szeptemberében, és fél évvel később csat
lakozott hozzánk Bonhardt Attila, aki ma a Hadtörténeti Levéltár igazgatója, 
így hatan végeztünk nappali tagozaton levéltáros hallgatóként, és 1979-ben 
szereztünk diplomát történelem—levéltár szakon. Gyakorlatilag mindannyian 
levéltárosként kezdtünk el dolgozni. 1979 és 1981 között Budapest Főváros Le
véltárában dolgoztam, először a térképtárba kerültem. Nagy örömmel és élve
zettel tevékenykedtem ott, azóta is minden szegletét ismerem Budapestnek.

M. Á.: Szmepet játszott ennél a beosztásnál a földrajzban való jártassága?

B, Cs.: Nem, ez véletlenül alakult így, legfeljebb később vették figyelembe. Ak
kor éppen üresedés volt ott, és rendbe kellett rakni a térképtárat. Rendkívül 
érdekes és értékes térképanyagot találtam, ezért is élveztem annyira a munkát. 
Egy év alatt persze nem lehetett csodát tenni, de sikerült legalább kialakítanom 
a térképtár alapjait. A második évben Buda szabad királyi város és Óbuda me
zőváros referense voltam. Az anyag olyan óriási volt, hogy nem tudtam igazán 
elmélyülni benne. 1981 tavaszán aztán váratlanul felhívott Kállay István pro
fesszor, a Segédtudományi Tanszék vezetője, és megkérdezte, hogy lenne-e 
kedvem visszajönni az egyetemre tanítani. Igent mondtam.
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M. Á.: Kik voltak a meghatározó tanárai f Ki tett Önre mély benyomást a történelem és 
a levéltár szakon ?

B. Cs.: 1976 urán mi elsősorban levéltár szakosok voltunk. Szerencsés módon 
a történelemnek azt a részét tanulmányozhattuk, ami minket kifejezetten ér
dekelt. Gerics József professzor igazgatástörténeti és latin paleográfiai órái sokat 
jelentettek mindenki számára. Bertéuyi Iván tanár úr órái nemkülönben. Nagyon 
sokat tanultunk még Kumorovitz Bemát Lajostól, aki akkor már meglehetősen 
idős volt, mégis bejárt az egyetemre heraldikát, kronológiát és pecséttant taní
tani. Engem már akkor is vonzott a kora újkori igazgatástörténet, ezért sokat 
jelentettek Sinkovics István órái, aki Mohácstól 1949-ig tartó korszak igazgatás
történetét tanította. Sinkovics professzor rendkívül nagy tudással rendelkezett 
ezen a területen és a kora újkori magyar történelemben is. Igazi régivágásű 
úriember volt, nagyon nagy hatást tett rám. Nagyon hasznos ismereteket kap
tunk a levéltár szakon még Ember Győzőtől, Borsa Ivántól és a gyakorlatunk során 
Maksay Ferenctől, Trócsányi Zsolttól, Iványi Emmától. A történelem szakon Unger 
Mátyásai! hallgattam sok órát, kora újkori történetet, Erdély történetét és kü
lönböző speciális kollégiumokat. Végül, de nem utolsósorban pedig Bak Bor
bála nevét kell megemlítenem, akihez történeti földrajzra jártunk. Igazából a 
18. század végével véget ért számomra a történelem. Ez így persze erős túlzás, 
de tény, hogy akkoriban a kora újkor érdekelt, és elsősorban ehhez a korszak
hoz kapcsolódó szemináriumokr a jártam. Már tanítottam, amikor Sinkovics 
professzor úr még bejárt órákat tartani. 1985-ben úgy döntött, hogy felhagy 
az oktatással, és ekkor felmerült, hogy én vegyem át tőle az igazgatástörténeti 
órákat a levéltár szakon. Amikor véglegesen eldőlt, hogy én fogom tanítani 
ezt a tanegységet, akkor nagyon kedvesen azt mondta, hogy szívesen leül velem 
egy délután, és akkor megbeszélhetjük, hogyan érdemes tanítani ezt a tantár
gyat. Több órát töltöttem el nála, jegyzeteket kaptam tőle, és ekkor próbálta 
átadni nekem a negyvenéves oktatói tapasztalatát. Hát, valahogy így kezdődött a 
pályám.

e ■*
M. A.: Volt olyan érdeklődési területe is, amely több korszakon átíveli?Érdekelne továbbá, 
hogy mennyiben erősítette a történelem és a levéltár szak egymást ?

B. Cs.: A két szak együtt jó volt számomra. Ami igazán érdekelt -  és érdekel 
most is, csak egyre kevesebb időm ju t rá az a nagybirtok igazgatása volt, il
letve a nagybirtok-igazgatás és az államigazgatás közötti kapcsolat a 18. század
ban. Ennek a témaválasztásnak érdekes módon a szülőfalumhoz van köze. 
Szentmiklós eredendően uradalmi központ volt a 17. század végén és a 18.
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század első évtizedeiben, előbb a Nádasdyak, utóbb az Eszterházyak központja. 
Ez az uradalom szolgálta ki az Eszterházy-kastélyt, Érdekelni kezdett ez a kap
csolat, és elkezdtem kutatni a témát. A levéltár szak éppen azt adta, ami szük
séges volt a kutatáshoz: a latin és — Sashegyi Oszkár révén -  a német paleográfiai 
ismeretet, A történelem és a levéltár szak tehát jól kiegészítette egymást nálam.

M. Á.: A szakmai pályafutásának a szakaszai egybeestek az egyetemi előmenetellel?

B. Cs,: Valahol igen. 1984-ben védtem meg a szakdolgozatom továbbfejleszté
séből készült kisdoktori értekezésemet. Erre feltétlenül szükség volt ahhoz, 
hogy később adjunktussá nevezhessenek ki. A kandidátusinál is hasonló volt a 
helyzet: 1996-ban ezt már a docenssé való kinevezés reményében csináltam 
meg. 1987 júniusa 1990 márciusa között azonban tettem egy kitérőt. Három 
évet eltöltöttem a Művelődési Minisztériumbán az egyetemi és főiskolai főosztá
lyon. Emellett persze tanítottam félállásban az ELTE-n, de ebben az időszakban 
alapvetően az államigazgatásban dolgoztam. Két és fél éven keresztül az 
ELTE-nek voltam a referense, tehát ami akkoriban az ELTE-re vonatkozott, 
arról nekem hivatalból tudnom kellett. Nem voltam döntéshozó pozícióban, 
mégis rálátásom volt az ügyekre. Az átmenet időszakában Manherz Károly volt 
a felsőoktatásért felelős miniszterhelyettes, és én 1989 nyarától 1990 tavaszáig 
az ő titkárságát vezettem. Itt már nemcsak beleláthattam a folyamatokba, ha
nem részt is vehettem az átalakításban, A rendszerváltozás idején így szemlélő 
és résztvevő is voltam -  persze ez csak egy rövid fejezet volt. Mindenesetre 
rendkívül sok tapasztalatot szereztem az oktatásszervezéssel, oktatásirányítással 
kapcsolatban. Aztán 1990-ben visszajöttem az ELTE-re, 1996-ra készült el a 
kandidátusi értekezésem, és ez akkor azt jelentette, hogy egy újabb fokozatot 
lehetett előrelépni az egyetemi ranglétrán. A szabályos egyetemi ranglétr át te
hát végigjártam.

M. Á.: Hiányzott az oktatás, vagy csak a rendszerváltozás miatt jött vissza az egyetemre?

B. Cs.: A minisztériumba nem önként mentem, pontosabban felkértek, hogy 
dolgozzak ott egy ideig. Az ELTE-ről három embert javasoltak, köztük voltam 
én is, és valamiért rám esett a választás. Egyáltalán nem úgy mentem, hogy 
örök időkre ott maradok — ez eszembe sem jutott. Azt gondoltam, hogy egy 
rövidebb időszakot eltöltők ott, aztán visszajövök az egyetemre, mert igazán az 
oktatás és a kutatás érdekelt. Én akkor ezt kirándulásként fogtam fel, fel sem 
merült bennem, hogy hivatalnok maradjak.
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M- Á.: A minisztériumban szerzett tapasztalatok viszont nyilván segítséget jelentettek 
abban, hogy az ELTE-n belül is foglalkozzon az oktatásszervezéssel. Jól gondolom?

B. Cs.: Igen, ez biztosan így volt. A minisztériumban valóban sok mindent ta
pasztaltam és tanultam. Amikor 1994-ben a Történettudományi Tanszékcso
port titkára lettem, már rendelkeztem oktatásszervezési rutinnal. Érdekesen 
alakult egyébként az életem ekkor: felkértek titkárnak, és talán egy hét telt el, 
amikor egy újabb felkérést kaptam a Kapisztrán Ferences Rendtartománytól. 
Azt kérték, hogy vállaljam el a levéltáruk vezetését. Korábban nem foglalkoztam 
a szerzetesrendek történetével. A Magyar Ferences Levéltár, amely a magyaror
szági ferencesség történetére vonatkozó iratokat őriz a 13. századtól napjainkig, 
nagyon kicsi levéltárnak számít. Kevesebb, mint 100 folyóméter iratanyaggal 
rendelkezik. 1950-ben, amikor a rendek működési engedélyét megvonták Ma
gyarországon, akkor az irattárak a szerzetes rendházakban maradtak. Innen 
általában a megyei levéltárakba kerültek az iratok. 1995-től elkezdtük vissza
szerezni az elvitt iratokat, és ez persze azzal járt, hogy az egész levéltárat át kel
lett alakítani. Most őszre étjük talán el, hogy a magyar ferencesség iratanyaga 
egy helyen lesz. Visszatekintve azért is örülök, hogy akkor elvállaltam a levéltár 
rendezését, mert így az oktatói tevékenység mellett nem estem ki teljesen a le
véltáros szakmából sem. Ma már nem jelent akkora elfoglaltságot a levéltári 
munka, mint 1995 után, de nem is vállalok annyit, mint korábban, csak a 
szakmai vezetését látom el a levéltárnak.

M. Á.: Saját tapasztalatomból tudom, hogy ha egy történelem szakos ELTE-s diáknak 
olyan problémája van, amit nem tudnak sem a Tanulmányi Osztályon, sem a tanszéken 
orvosolni, akkor általában Borsodi Csabához küldik. Mennyire szerteágazó az Ón tevé
kenysége a Történeti Intézetben? Megtudhatom, hogy mi áll például az Ön munkaköri, 
leírásában? Azt feltételezem ugyanis, hogy az előírtnál sokkal több a tényleges tevékenysége.

B. Cs.: A munkaköri leírásomban lényegében az áll, hogy a történelem, levéltár 
és muzeológia szakos hallgatók ügyeit és az összes kari hivatallal való kapcso
lattartást intézzem. Persze nemcsak tanulmányi ügyek vannak, hanem úgyne
vezett egyéb ügyek is, amelyek szintén hozzám tartoznak. A gyakorlatban ez 
elég sok munkát jelent. Feladataim közé tartozik továbbá a Történeti Intézet 
mindenkori kurzuskínálatának az összeállítása. Az elmúlt 10-15 évben nem 
volt olyan történész, levéltáros, muzeológus képzési terv, tanterv, kredites és 
nem kredites képzés, amelynek a kidolgozásában vagy a kidolgozás irányításá
ban ne vettem volna részt. A munkaköröm tehát elég széles, nem igazán lehet 
leírni egy munkaköri leírásban, hogy mi mindent kell csinálnom.
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M. Á.: Szétválasztható egyáltalán az adminisztratív rész a tudományszervezési tevé
kenységtől ?

B. Cs.: Az ügyek jó része kétségkívül adminisztratív, de a képzés egész szerke
zetének a kialakítása azért nem tartozik már bele. Ha egy hallgató kérelmét 
kell elbírálni, akkor a feladat tisztán adminisztratív jellegű. A történelem szakos 
tanegységlista összeállítása, az arányok kialakítása, annak eldöntése, hogy mi
lyen megoszlásban legyenek magyar és egyetemes történeti órák, milyen legyen 
az alapozó képzés stb., ez viszont már a tudományszervezés részét képezi. Az 
utóbbi ügyek vannak egyébként többségben. Tudományt szervezni egy ekkora 
intézetben -  ne felejtsük el: jelenleg száznál több főállású oktató van a főiskolás 
kollégákkal együtt nem könnyű dolog. Lehetetlen egységes tudományos 
koncepciót kialakítani a Történeti Intézetben, hiszen 12 tanszék van, és az 
ókortól napjainkig mindegyik korszak és tudományterület képviselve van. Ne 
felejtsük el azt sem, hogy az ELTE Történeti Intézete -  az MTA Történettudo
mányi Intézetét is beleszámítva, bár ezért a kijelentésért biztosan haragudni fog
nak rám -  tudományos teljesítményét tekintve az ország egyik legnagyobb ku
tatóintézete is...

M. Á.: ...sőt azELTE-n belül is a legnagyobb intézet...

B. Cs.: Az ELTE-n belül is az egyik legnagyobb, talán a legnagyobb. Hallgatói 
létszámot tekintve biztosan, de a szellemi kapacitását tekintve is a legjelentő
sebbek közé tartozik. Az itt dolgozók közül mindenki kutat a saját szakterületén, 
rám legfeljebb a koordinálás feladata hárul.

M. A.: Mit tart az elmúlt tízesztendős, történeti intézeti tevékenysége legfontosabb ered
ményének?

B. Cs.: Leginkább a működőképesség fenntartását, ami a magyar felsőoktatás 
helyzetét szemlélve nem egyszerű dolog. Másrészt azt, hogy nagyon széles és 
sokszínű oktatási kínálatot tudunk biztosítani, olyat, ami más szakterületeket 
is figyelembe véve Magyarországon egyedülálló. Szemeszterenként több mint 
300 tanegységet hirdetünk meg, a történettudomány legtöbb szakterületén 
olyan választékkal rendelkezünk, amely kiemelkedő más egyetemekhez viszo
nyítva. Hozzá kell sajnos tennem, hogy egyelőre még biztosítani tudjuk ezt a 
széles kínálatot, de nem tudjuk, mit hoz a jövő... Egy ekkora intézet vezetésé
ben részt venni bizonyos tekintetben könnyű és egyszerre persze nagyon
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nehéz is. Rengeteg hallgató, 3 szak, szakirányú továbbképzések, tanártovább
képzések, szakmódszertan, két jelentős állománnyal rendelkező könyvtár,.. 
Az ELTE-CEU Középkortudományi Könyvtártól eltekintve, a Történeti Könyv
tár a legnagyobb a magyar felsőoktatásban, a fejlesztésekhez állandóan pénzre 
van szükség, egyre nehezebb a hiányzó összegeket megszerezni, pályázatokat 
kell írni... Szóval nem panaszkodom, van mivel foglalkoznom.

M. Á.: Az oktatás- és tudományszervezési tevékenysége mennyi időt vesz el a kutatástól? 
Ha összehasonlítanám az Ön terhelését egy „átlagos” egyetemi oktatóéval, azt gondolnám, 
hogy kétszer vagy háromszor annyi időt tölt el az egyetemen.

B. Cs,: Ez a munka kétségkívül elég sok időt vesz el. Ráadásul az utóbbi 3-4 
évben a folyamatos átalakítások miatt sokkal több lett a munka, mint eredetileg 
volt. 1990-ben bevezettük a tanegységrendszert, 1999/2000-ben megkezdtük 
a kredites képzési rendszer kialakítását, ami végül 2002/2003-ban indult meg. 
Közben 1998/ 1999-ben átestünk egy hosszú akkreditációs folyamaton, ami 
rengeteg adminisztratív munkával járt, 2003/2004-ben pedig elindult a bolo
gnai képzési rendszer kialakítása. 2003-ban aztán volt még egy akkreditáció, 
ami az összes történelem szakot érintette Magyarországon. Ezek az átalakítások 
rengeteg papírmunkát jelentettek, statisztikák tömkelegét kellett megcsinálni, 
adatokat begyűjteni, összegezni stb. Nekem emellett elő kellett készítenem a 
2005. évi OTDK humántudományi szekciójának versenyeit, amelyet az ELTE 
rendezett. A szekció ügyvezető titkáraként irányítottam a szervezés és rendezés 
munkálatait. Több mint négyszázan neveztek, 340-en negyven tagozatban vet
tek részt a versenyen. Az utóbbi néhány évben tehát minden összejött, és alig 
jutott időm arra, bog)’ eljussak valamelyik levéltárba, és nyugalomban dolgoz
hassak. Ezt a lemaradást most szeptembertől szeretném ledolgozni, persze 
nem könnyű, mert a mesterképzést most kell kialakítani. A munkaidőm jelen
tős részét tehát valóban az egyetemen töltöttem az elmúlt években, többet, 
mint a kollégáim, viszont törekedtem arra is, hogy néhány nálam fiatalabb 
kollégát bevonjak a különböző munkákba.

M. Á.: A bolognai folyamat kapcsán beszéljünk most a kreditrendszerről és a kétszintű 
kéfzzés bevezetéséről! Az ELTE-n pillanatnyilag a kredites és a nem kredites történelem 
szakos hallgatók párhuzamosan tanulnak. Mikor fut ki az az évfolyam, amelyik a régi 
rendszer szerint fog végezni ?

B. Cs.: Az utolsó, nem kredites hallgatók 2001-ben iratkoztak be. Ha azt vesszük,
hogy a tanárképzés 5 év, a nem tanár szakosoknál pedig 4 évvel számolunk,
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2006-ban az utolsó nem kredites hallgatóknak be kellene fejezniük a tanulmá
nyaikat. Nem gondolom azonban, hogy a bölcsészkar jelenlegi rendszerében 
mindenki azonnal „kifutna”. 2006 szeptemberétől az új bolognai rendszer 
szerint kétciklusú képzésben résztvevő hallgatóink lesznek. 2009/2010-re fog 
talán teljesen letisztulni a rendszer, és akkortól remélhetőleg már csak olyan 
hallgatóink lesznek, akik ugyanabban a képzésben vesznek részt.

M. A.; Hogyan vélekedik Ön a kétszintű képzésről? Milyen feladatokat ró a Történeti 
Intézetre a kétszintű képzésnek a bevezetése a tanmenet szempontjából?

B. Cs.: Lesz egy 6 szemeszteres alapképzés, az úgynevezett bachelor-képzés. A 
történészek egy része úgy gondolta, hogy ez a 6 féléves alapképzés tűi rövid, 
és nem lehet majd „normális” tanmenetet készíteni. Ezért felmerült javaslat
ként a 4+2-es képzés, de ezt az oktatás irányítói nem fogadták el, mert kitolta 
volna 6 évre a teljes képzés időtartamát. Mások azt javasolták, hogy a magyar 
nyelv és irodalom, illetve a történelem, mint két nemzeti tárgy maradjon meg 
az osztatlan 5 éves képzésben. Ez az ötlet viszont inkább csak belső szakmai 
beszélgetésekben vetődött fel, és nem került igazán nyilvánosságra, de az ok
tatásirányítás ezt is elvetette. A bölcsészképzésnél úgy döntött a minisztérium, 
hogy kétciklusú lesz a képzés, tehát egy szakterület sem maradhat „osztatlan”. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a történelem szakon lesz egy 6 féléves alap
képzés, a hallgató pedig kronologikus rendben végigmegy a történelmen az 
ókortól napjainkig. Szigorlatokra nincs lehetőség ebben a képzésben, csupán 
vizsgákra, illetve az államvizsgára, amely után ki lehet adni egy bachelor diplo
mát. 180 kreditpontot kell szerezni, ebből a szakos képzésnek a kreditpontszáma 
120 lesz, és 60 pontot pedig szabadabban lehet majd összeszedni. Mi szakirá
nyokat is beterveztünk: a levéltár és muzeológia lesz 50 pontos, a régészet pe
dig 110 pontos.

Nagyon nehéz megmondani előre, hogy milyen színvonalú lesz ez a képzés. 
Mindenképpen összetömörítésről van szó, hiszen 6 félévbe kell belezsúfolnunk 
mindannak nagy részét, amit eddig 8 félév alatt tanítottunk. A szabadon vá
lasztható tárgyak köre ezért feltehetőleg szűkülni fog. Az igazi szakmai képzés 
szerintem csak a mester fokozaton fog kiteljesedni. Miután széles az oktatói és 
kutatói palettánk, sokféle mesterképzést tudunk kialakítani, akár nagyon spe
ciálisat is.

Mit tartok problémának a kétszintű képzésnél? Vegyük az ELTE kapacitását, 
ahol a B.A. fokozatú képzésre érkezik 200-250 hallgató, A mester fokozatra 
ennek a létszámnak csak a harmada mehet tovább. Elképzelhető tehát, hogy 
170-180 hallgató 6 félév után végez, és nekik nem fog járni az állami finanszí
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rozás az M.A. képzésre. A legújabb variáció szerint a B.A. fokozattal rendelkező 
történész „történelem alapszakos bölcsész” lesz. Hogy mit lehet majd a mun
kaerőpiacon egy ilyen diplomával kezdeni, azt nem tudjuk előre. Ez 2009-ben 
fog kiderülni, amikor az első végzettek nagy tömegben kirepülnek az egye
temről, és gondterhelten nekilátnak állást keresni. A B.A. fokozattal rendelkező 
történészek nem mehetnek el tanítani, tanár szakos oklevelet ugyanis csak 
mesterképzésben lehet majd szerezni. Kicsi esélyt látok arra, hogy bármely 
kutatóintézetben ilyen diplomával rendelkező embereket foglalkoztatnának.

M. A.: Egy másik nagy változásnak is tanúi vagyunk: a kétszintű érettségi, bevezetésének 
és a felvételi rendszer átalakításának. Milyenek az Ön első tapasztalatai e téren?

B, Cs.: Nagyon nehéz erre válaszolni, mert még nincsenek igazán tapasztalata
ink. Annyiban szerencsés vagyok, hogy érettségi elnökként részt vehettem 
emelt szintű és középszintű történelem érettségin is. Az emelt szinten érettsé
gizett diákoknál nagyon jó volt a színvonal, akiket én érettségiztettem, azok 
becsületesen felkészültek, és tájékozottak voltak. Középszinten negatív és po
zitív tapasztalataim egyaránt voltak. Az volna jó, ha például az ELTE történelem 
szak azt mondhatná, hogy ide csak emelt szintű érettségivel lehet bekerülni. 
A magyar felsőoktatásban eddig csak az idegen nyelvi szakoknál lehetett ezt 
megtenni. Nem tudjuk, hogy a jelenlegi pontozási rendszer milyen „gyerek
anyagot” fog eredményezni. Nem tudjuk, hogy kijön hozzánk, csak azt, hogy 
nagyon sokan jelentkeztek. Idén egyébként körülbelül 2200 diák jelentkezett 
az ELTE történelem szakára. Pillanatnyilag nagyon nehéz tehát megítélni az 
új felvételi rendszert. Ha hosszabb távon a kétszintű érettséginek az eredeti 
koncepciója érvényesülne, és csak emelt szintű érettségivel rendelkező diákok 
jöhetnének az egyetemre, akkor szerintem ennek pozitív hatása lenne. A je
lenlegi egyetemi finanszírozási rendszerben persze az a cél, hogy minél több 
hallgatót vegyünk fel. Ha az ELTE történelem szak esetében jövőre meg
követelnénk az emelt szintű érettségit a felvételhez, akkor feltehetőleg keve
sebben jelentkeznének hozzánk, hiába jó az oktatási kínálatunk. Az idegen 
nyelvek esetében már most látszik egy minimális visszaesés, bár jelen pillanat
ban nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy ez az emelt szintű érett
ségi következménye. Az idei év tapasztalatai egyébként azért sem mérvadóak, 
mert nem volt túlságosan nehéz a történelem érettségi írásbeli, és jobb ered
mények születtek, mint korábban.
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M. Á.: Kanyarodjunk vissza az oktatási tevékenységéhez! Ön történelem, levéltár és mu- 
zeolágia szakon is oktat olyan tárgyakat, amelyek kötelezőek az adott szak összes hallga
tója számára. Melyik szemináriumot vagy előadást tartja a legszívesebben, illetve melyik 
tárgynak volt a legnagyobb sikere a hallgatók körében az elmúlt esztendőkben ?

B. Cs.: A legjobban a kora újkori magyar történeti előadásaimat szeretem. 
Visszajelzéseket rendszeresen kaptam, és jól esett, amikor a diákok azt mond
ták, hogy élvezték az órámat. Egy óra sikere mérhető azonban a résztvevők 
számán is. jártam már úgy, hogy az első órán zsúfolásig megtelt a terem, a má
sodik órán pedig kongott az ürességtől. A tapasztalatom az, hogy ha körülbelül 
60 hallgató veszi fel az előadásomat, és 35^f0 fo hétről hétre eljön, és úgy
mond stabil résztvevőnek számít, akkor sikeres az előadás. A másik kedvenc 
tárgyam, a kötelező igazgatástörténet a levéltár szakosok esetében, egészen 
más. Szerintem ezt is lehet érdekesen tanítani, bár erről sokan nincsenek 
meggyőződve. Ma inkább a korábbi tanítványaim, most már levéltáros kollé
gáim mondják például, hogy „milyen jó volt, amikor a Mohács utáni korszak hely
tartótanácsáról beszéltél nekünk...” A  történeti földrajzot a hallgatók többsége 
nem nagyon kedveli, mert nyűgnek érzi.

Hogy a hallgatók szemében jó tanár vagyok-e, azt tőlük kell megkérdezni. 
Előadásokat, szemináriumokat, speciális kollégiumokat egyaránt szívesen tar
tok. A következő szemeszterben szeretnék speciális kollégiumot indítani, de a 
helyzet az, hogy már most meghirdettem 5 órát, és emellett még a doktori 
képzésben is oktatnom kell.

M. Á.: Milyen hosszú távú teivei vannak oktatóként, kutatóként és a Történeti Intézet 
igazgatóhelyetteseként ?

B. Cs.: A hosszú távú terveimet éppen most vágta keresztbe az Oktatási Minisz
térium azáltal, hogy nem engedélyezte a B.A. szintű levéltár szakos képzést. 
Csak egy specializációra számíthatunk, és meg kell tervezni egy teljesen új tí
pusú, M.A. szintű levéltáros képzést. A saját tanszékemen is nemzedékváltást 
kell átélnünk, a tanszéki oktatók fele ugyanis rövidesen eléri a nyugdíjkorha
tárt.

M. A.: Nincs utánpótlás... ?

B. Cs.: Nem az a problémánk, hogy nem találnánk megfelelő szakembereket, 
hanem az, hogy nincs pénzünk. Az egyetemen jelenleg nem a fejlesztés, hanem 
a visszafejlesztés időszakát éljük. Ha elmegy egy kollégám nyugdíjba, ahogy ez
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most is történt, nem vehetek fel új embert a helyére. Az egyetem takarékossági 
programja nem engedi ezt meg. Nem tudom tehát, hogy az elkövetkező esz
tendőkben mennyire tudom majd pótolni a nyugdíjba vonuló kollégákat. Ez 
a probléma természetesen az egész intézetben jelentkezik. Nem tudjuk továb
bá, bog)' hosszabb távon milyen változtatásokat hoz az új felsőoktatási törvény. 
Szó van a tanszékek megszűnéséről, strukturális átalakításról,., A hosszú távú 
tervezésnél ezek a bizonytalan tényezők behatárolják a lehetőségeket. Ami pe
dig a tudományos tevékenységemet illeti, eíőbb-utóbb szeretnék habilitálni...

M. Á.: Ehhez kívánok Önnek jó munkál, és köszönöm a beszélgetést!

Az interjút készítette: 
Masát Ádáin
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