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M. Á.: Ön a Rákosi-korszak egyik „legkeményebb” évében született. Bebör
tönzések, kivégzések, internálások, kitelepítések jellemezték ezt az időszakot, 
újból bevezették a jegyrendszert, folytatódott a mezőgazdaság kollektivizálá
sa és az egyházak elleni fellépés... Az Ön családja hogyan élte meg a Ráko- 
si-diktatúráú

R. I.: Nehezen és nagy szegénységben, bár a családunkból senkit sem te
lepítettek ki, és senkit sem internáltak. A téeszesítés ekkor többé-kevés- 
bé még önkéntes alapon zajlott, nem is volt nagy bázisa a faluban. Prob
lémát inkább a tagosítás és a beszolgáltatás jelentett. Az utóbbi azért, 
mert szabott és alacsony áron kellett eladni az állami felvásárlóknak a 
termény jó részét. Emlékszem, hogy még tojásból is kvóták voltak, úgy
hogy ha a tyúkjaink nem igyekeztek, akkor szomszédtól kértünk kölcsön 
tojást.

M. Á.: Gyermekként mikor találkozott először a politikával? Van bármilyen 
emléke például az 1956-os forradalomról vagy Kádár János hatalomra ke
rüléséről ?

R. I.: Elég pontosan emlékszem arra a mozzanatra, amikor egy-két na
pos késéssel megérkezett a forradalom híre. Éppen lakodalom volt. A be
jelentés után vége szakadt a táncnak, és az emberek szétszéledtek. Ezt 
mi, gyerekek, nagyon sajnáltuk, mert fentük a fogunkat némi édességre. 
Másnap hallottam, hogy az éjszaka beverték téglával az egyik 1919-es vö
rös katona ablakát. A falunkban ennyiből állt a forradalom. Néhány nap 
múlva megjelent egy félig szétlőtt mentőautó, hogy segítséget vigyen a 
közben körülzárt fővárosnak. Senki sem jelentkezett, viszont adtak élel
miszert. Ismét eltelt néhány nap, és feltünedeztek a jugoszláv határ felé 
menekülők. Ezek között civilek és katonák egyaránt akadtak. Őket segí
tették az emberek. Élelmet adtak nekik és szállást, sőt néha elvitték őket 
a szomszéd faluig a szekérderékben. Nálunk is aludt valaki egy vagy két 
éjszaka, s egy hajnalban a nagyapám vitte tovább. Majd megérkezett a 
Vöröskereszt segély küldeménye, amelyből mi babot és vajat kaptunk. 
Nagyjából ugyanekkor tartóztatták le az egyik utcabelit fegyverrejtege
tésért. Több évet kapott, de aztán egy-két év múlva kiszabadult. Emlék
szem még a szénszünetre, amelynek nagyon örvendtünk, mert nem 
kellett iskolába menni. Úgy rémlik ’58 telén is részünk volt ebben az 
örömben. A magángazdaságok felszámolása, amit valóban szívszorító 
volt végigélni, nálunk csak ezután kezdődött.
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M. Á.: Mikor fordult az érdeklődése a történelem felél Mennyire voltak meg
határozóak ebben a tekintetben a középiskolai tanulmányai?

R. I.: A középiskolában az irodalom és a történelem egyaránt érdekelt. 
Tagja voltam a honismereti szakkörnek, az egyik nyáron egy nagy or
szágos gyűjtőtábor munkájában is részt vettem. Ez valamiféle kollektív 
munka volt Salgótarján környékén. Emellett helyi gyűjtéseket is végez
tünk. A szakkör vezetőjét Kuczy Károlynak hívták, a magyar- és történe
lem tanáromat pedig Lisztóczky Lászlónak. Mindkettejüknek volt ré
szük érdeklődésem alakulásában. Lisztócky tanár úr, aki kezdő tanár
ként akkor érkezett Debrecenből, néha az albérletébe is elhívott, köny
veket adott a kezembe, és elbeszélgetett velem az olvasottakról.

M. Á.: A Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakára iratkozott be 
1970-ben. Felmerült-e más szakpárosítás vagy felsőoktatási intézmény?

R. I.: Felmerült a francia szak is, de féltem, hogy nem vesznek fel, mivel 
ebből a tárgyból többnyire négyessel zártam az éveket. Magyarból és tör
ténelemből viszont mindig jelessel. Úgyhogy biztosra akartam menni. 
Nagyon örültem annak, hogy felvettek, és így tanulhattam tovább. Ellen
kező esetben dolgoznom kellett volna, esetleg elmehettem volna ipari ta
nulónak.

M. Á.: Következett aztán két év kiegészítő képzés az ELTE történelem sza
kán. Kik voltak azok a meghatározó történészek, tanáregyéniségek, akik ha
tottak Önre Szegeden és Budapesten ?

R. I.: Ókort Olajos Teréziától, középkort Szántó Imrétől, újkort Nagy 
Istvántól tanultam. Mivel a 20. század érdekelt, főleg utóbbi segített so
kat. Témaválasztásban is, a problémák kezelésében is. Hálás vagyok ér
te. Aztán meg kell említenem Kováts Zoltán nevét, aki ugyan történeti 
demográfus volt, ám egyben a diákkör vezetője is. Tőle is sokat tanultam. 
Az ELTE tanárai közül elsősorban Balogh Sándor előadásaira és szemi
náriumaira emlékszem. Ahhoz képest, hogy az 1970-es évek közepén jár
tunk, meglepően nyílt volt. De szerettem Sz. Jónás Ilona középkori elő
adásait is, noha maga a tárgy nem érdekelt.
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/ /
M. A.: Érdeklődése a 20. század felé fordult, noha a Kádár-korszak diktató
rikus viszonyai között talán éppen ezt a történeti időszakot lehetett a legne
hezebben művelni történészként. A politika „rátelepedett” a történetírásra is, 
és a meghatározó 20. századi eseményeknek, személyeknek és történeti jelen
ségeknek rendszerint létezett egy hivatalos politikai értelmezése, illetve meg
ítélése. Nem félt attól, hogy „fentről” beleszólnak majd a munkájába, ha ku
tatási eredményeit publikálni akarja ? A korábbi történeti korszakok egyálta
lán nem érdekelték t

R. L: Az 1945 előtti időszakról az 1970-es években már sok mindent meg 
lehetett írni egzisztenciális kockázat nélkül. Nemes Dezső nem azért ér
velt még mindig amellett, hogy a Horthy-rendszer fasizmus volt, mert 
ezt Kádár János vagy a Központi Bizottság előírta, hanem azért, mert az 
volt a meggyőződése. Az 1945 utáni korszak persze más volt, de azzal ép
pen ezért nem is akartam foglalkozni. Amikor Ránki György először hí
vott a Történettudományi Intézetbe -  ez 1975-ben vagy 1976-ban történt 

és ilyen témát ajánlott, talán ezért is, nemet mondtam. A régebbi ko
rok viszont valahogy nem vagy kevésbé érdekeltek. Ezt már Olajos Teré
zia sem értette az 1970-es évek elején Szegeden, aki -  úgy éreztem -  jó 
néven vette volna, ha az antikvitásnál kötök ki.

M. Á.: Hogyan került a Történettudományi Intézetbe? Nagy váltást jelentett 
ez az életében?

R. I.: A Valóság 1977. januári és februári számában megjelent az egyik 
első dolgozatom, amit az 1919-es Kalocsa környéki parasztfelkelésről ír
tam (A Duna melléki ellenforradalom). Ez elég nagy visszhangot váltott ki. 
Ez abból is látszott, hogy három pesti állásajánlatot kaptam: Magyar 
Györgytől az ELTE Jogi Karának Politológiai Tanszékére, Huszár Tibor
tól az ELTE Szociológiai Tanszékére és Ránki Györgytől a MTA Törté
nettudományi Intézetének immár két világháború közötti történelemmel 
foglalkozó osztályára. Némi habozás után az utóbbit választottam. Júni
ustól a ma már legendás Úri utcába jártam hétfő és péntek délelőttön
ként, az ún. intézeti napokon. Ez minden szempontból óriási változást 
jelentett az életemben. Mindenekelőtt: a továbbiakban nem az iratbe
gyűjtés és -rendezés volt a feladatom, hanem a kutatás. Ettől kezdve éve
ken át nap mint nap könyvtárba és levéltárbajártam. Talán ennél is fon
tosabb volt az Intézet magas színvonalú és viszonylag szabad intellektuá
lis légköre. Az intézeti vitákon és a párttaggyűléseken -  1979-től párttag
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voltam -  nagyon tanulságos szópárbajok passzív résztvevője lehettem. 
Nem is beszélve az intézeti könyvtárról, ahol nemcsak a világ minden 
fontos szaklapja volt megtalálható, hanem a Spiegel, a Newsweek, 
a Le Monde és a Ne ue Zürcher Zeitung is. Én ekkor még csak franciául ol
vastam, de gőzerővel tanultam németül és angolul is. És aztán jöttek a 
külföldi ösztöndíjak: 1981-ben két hónapot Párizsban, 1984-ben fél évet 
az NSZK-ban tölthettem. Néhány hetet kutattam Bécsben, Pozsonyban 
és Kassán, Bukarestben és Erdélyben, majd végül Kelet-Berlinben, illet
ve Potsdamban. Kinyílt előttem a világ. Ez valami olyan élmény volt szá
momra, amit az Önök generációja talán már el sem tud képzelni. Szeret
ném gyorsan hozzátenni: senki sem akart beszervezni ügynöknek, és 
politikai jelentéseket sem kért tőlem senki.

M. Á.: 1982-ben két nagyobb munkája is megjelent. Az egyiknél nyilvánva
lóan azokra a kutatásaira is támaszkodott, amelyeket még Kecskeméten levél
tárosként végzett. A másik viszont egy új munka volt, amely a népszerű Ma
gyar História sorozatban jelent meg. Ennek a sorozatnak a szerkesztésében 
a Történettudományi Intézet is közreműködött...

R. I.: Az első említett munka kéziratát (A Duna-Tisza köze hatalmi poli
tikai viszonyai 1918-19-ben) már 1978-ban leadtam. Csak az Akadémiai 
Kiadó lassan dolgozott, illetve nagy volt a sorban állás. Ebben addigi 
-  szegedi és kecskeméti -  kutatásaimat összegeztem. A másikkal is elké
szültem 1979 őszére. Ezzel viszont más jellegű problémák adódtak. Mun
kahelyi vezetőim és kollégáim többsége úgy találta, hogy „túldramatizá
lom” Trianont és túlértékelem a bethleni konszolidáció eredményeit. 
Egyáltalán: mi az, hogy a Horthy-rendszert nemhogy fasizmusnak, még 
diktatúrának sem nevezem? Ezt egy nyílt vitában is elmondták, amitől a 
Gondolat Kiadó nagyon, és egy kicsit én is megrettentem. Úgy emlék
szem, ekkor jelentek meg az első ősz szálak a hajamban és a szakállam
ban. Elvtelen kompromisszumot mindazonáltal nem kötöttem, és így vé
gül olyan szöveg jelent meg, amelyet ma is vállalok. Ránki György nyilván 
megakadályozhatta volna a megjelenését, de nem tette. Szóval -  vissza
utalva egyik korábbi kérdésére -  a 20. század első felével sem volt veszély
telen foglalkozni, de nem is volt életveszélyes.

M. Á.: Ugyanebben az évben Önnek ítélték a Károlyi Mihály-díjat. Megle
pődött, hogy Önre esett a választás, vagy úgy érezte, megérdemelten kapta az 
elismerést?
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R. I.: Természetesen örültem neki, ámbár őszintén szólva nem volt ez 
igazán jelentős díj. A Történelmi Társulat adta, a díjazott munkájának 
valahogy kapcsolódni kellett Károlyihoz vagy korához. Nekem a 
’ 18-19-es könyvem miatt adományozták. Úgy emlékszem, velem egy idő
ben ugyanezt a díjat Krausz Tamás is megkapta, ő az oroszországi forra
dalmak kutatásáért. Azóta ennél jóval nagyobb elismerések is értek, utol
jára a Széchenyi-díj 2005-ben.

M. Á.: Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával Ön merész lépésként aposztro
fálta az 1986-os munkahelyváltását. Miért hagyta ott a Történettudományi 
Intézetet? Nem bánta meg utólag a döntését ? Feltételezem, hogy a Magyar
ságkutató Intézet igazgatóhelyetteseként nem jutott annyi ideje a kutatásra, 
mint korábban, bár tudom, hogy 1986 után azért több ízben folytatott kül
földön kutatómunkát.

R. I.: Az 1979-es kéziratvita óta nem éreztem jól magam a Történettudo
mányi Intézetben. Pontosabban: kutatóként élveztem az intézet előnyeit, 
de emberileg totálisan izolált voltam. Nem tartoztam egyik csoporthoz 
sem, így aztán bennem sem bízott meg senki. Ezért az 1980-as évek elejé
től többször próbáltam „lelépni”. A pécsi egyetem akkor szerveződő törté
neti intézetébe és az ELTE Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékére egy
aránt. Próbálkozásaim azonban kudarccal végződtek. Levéltárba viszont 
én nem akartam visszamenni, és elhárítottam más, a kutatás szempontjá
ból kevésbé vonzó lehetőségeket is. A Magyarságkutató Intézet igazgató- 
helyettesi posztjának az elvállalásán is, amelyet Juhász Gyula ajánlott fel 
1985-ben, elég sokat gondolkodtam. Végül igent mondtam, de nagyon ha
mar elegem lett az adminisztrációból. Becsületből csináltam végig a vállalt 
öt évet, és mert az igazgatóm, Juhász Gyula váltig kért rá. De amikor 1990- 
ben, lényegében a rendszerváltással egyidőben Pölöskei Ferenc „megkí
nált” a tanszékén egy docensi állással, habozás nélkül és a legnagyobb 
Örömmel igent mondtam. Pedig az Antall-kormány akkor már a Magyar
ságkutató Intézet igazgatói posztját ajánlotta számomra. Mindazonáltal a 
Magyarságkutatóban töltött öt év is nagyon sok tapasztalattal járt. Közeleb
bi kapcsolatba kerültem a kisebbségi kérdéssel, és a nagyhatalmi politiká
val foglalkozva továbbra is elég sokat kutathattam külföldi levéltárakban. 
Ennek eredményei főleg különböző tanulmányaimba épültek be, de a II. 
világháború alatti amerikai béketervekről egy külön kötetet is kiadtam. 
Emellett megízleltem, hogy mi a hatalom, és sokat megtudtam az emberi 
természetről. Ezt mint negatív élményt említem.
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M. Á.: Mit jelentett akkor ez az alternatíva? A jól hangzó és feltételezhetően 
jól fizető igazgatói pozíció állt szemben egy kevésbé jövedelmező, ám nyugod- 
tabb életvitelt biztosító egyetemi oktatói állással?

R. I.: A „jól fizető” és befolyásos igazgatói állás két fontos ok miatt nem 
vonzott. Egyrészt rájöttem, hogy alacsony az ingerküszöböm, és nehezen 
viselem, ha munkatársaim összevesznek. Nem is beszélve arról, hogy töb- 
büket állandóan noszogatnom kellett, mert nem végezték el határidőre 
a munkájukat, sőt néhányan kifejezetten alacsony teljesítményt nyújtot
tak. Szembesültem kisebb-nagyobb emberi aljasságokkal és „stiklikkel” 
is. Korábban nem tudatosuk bennem, hogy az emberek milyen mérték
ben függnek az érdekeiktől és a pénztől. Ezek a tapasztalatok rendkívü
li módon nyomasztottak. A másik negatív élményt az adminisztratív 
munka időrabló és intellektuálisan érdektelen jellege adta. Ismét rádöb
bentem, hogy mennyire fontos számomra a kutatás és az írás. A Magyar
ságkutató Intézet igazgatójaként nagyobb felelősség és még több admi
nisztratív munka várt volna rám. Úgy gondoltam, hogy az egyetemi mun
ka intellektuálisan izgalmasabb, a tanár-diák viszony pedig egyszerűbb, 
tisztább és őszintébb, mint a kutatóintézeti légkör. A mai napig nem csa
lódtam ebben, jó döntésnek tartom, hogy a tanárságot választottam.

M. Á.: Ezzel azt is sugallja, hogy egyetemi oktatóként nemcsak tanított, ha
nem kapott is a diákoktól...

R. I.: ...nem is keveset! Nagyon sokat tanultam a diákjaimtól. Nekik is 
köszönhetem, hogy úgy-ahogy lépést tartok a korral. Vagy legalábbis tö
rekszem rá. A mai fiatalok teljesen mást tanulnak és olvasnak, mint én 
hajdanában diákként. A dialektikus materializmus, a tudományos szoci
alizmus, a politikai gazdaságtan, amit hajdanában tanultam, mára teljes
séggel hasznavehetetlenné vált. A diákjaimmal folytatott szemináriumi 
beszélgetések megerősítettek abban, hogy docensként, majd professzor
ként sem dőlhetek hátra a karosszékben, hanem 40-50 évesen is késznek 
és képesnek kell lennem a dolgok újragondolására. A bőrömből persze 
nem tudok kibújni, vagyis gyermek- és ifjúkorom élményanyagát soha
sem tudom elfelejteni. Es ez minden értelmezési és újraértelmezési kísér
letemre rányomja bélyegét. De hát ez így van rendjén.

M. Á.: 1991-ben, amikor az ELTE-re került, jelent meg Bethlen Istvánról 
szóló monográfiája. Leginkább az érdekelne, hogy a sok politikatörténeti írás
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után mennyire volt nehéz politikai életrajzot írni, és egy nagyformátumú sze
mélyiség életére, illetve tevékenységére fókuszálni ?

R. I.: Ez csak kívülről látszik nagy váltásnak. 1979-es kéziratomnak (El
lenforradalom és konszolidáció) a főhőse Bethlen István volt. Már 1980- 
ban elkezdtem foglalkozni vele, és ettől kezdve ez volt a fő tevékenysé
gem. 1986-ig kizárólag, és jelentős részben azután is. 1989 augusztusá
ban zártam le a kéziratot. Mivel politikai életrajzot írtam, a munka elég 
szervesen kapcsolódott addigi kutatásaimhoz. En legalábbis így éreztem. 
Kétségtelen, hogy egy biográfia nagyobb empátiát és intuíciót kíván, 
mint a struktúrákkal való foglalkozás. Annak megítélését azonban, hogy 
ez mennyire sikerült, bízzuk a historiográfiára.

M. Á.: Sokan azt hiszik, hogy Ön példaképének tartja Bethlen Istvánt...

R. I.: Ez félreértés. Bethlen Istvánt a 20. század legnagyobb vagy egyik 
legnagyobb politikusának tartom, de korántsem példaképemnek. Ho
gyan is tehetném, hiszen ő államférfi volt, én pedig kutató és tanár va
gyok. Másrészt ő grófnak született és ettől valószínűleg nem függetle
nül konzervatív-liberális beállítottságú ember volt. Az én felmenőim 
pedig kivétel nélkül szegényparasztok voltak, és én -  ettől bizonyára 
szintén nem függetlenül -  néha plebejus indulatoktól is fűtött balolda
li demokrata lettem. Ezt egyébként Bethlen-könyvem előszavába is be
leírtam.

M. Á.: A rendszerváltozás óta az ELTE-n tanít, habilitált, újabb könyveket 
írt és újabb díjakat kapott, külföldön vendégtanárként oktatott, sokat szere
pelt a médiában, professzorrá nevezték ki és az Akadémia levelező tagjává 
választották. Az elmúlt másfél évtizednek melyek voltak a legfontosabb állo
másai a szakmai karrier szempontjából?

R. I.: Az egyik legfontosabb 1991 szeptembere, amikor elkezdhettem ta
nítani az ELTE-n. Mint már említettem, ma is jó döntésnek tartom, hogy 
1990-ben nem az igazgatóságot, hanem a tanárságot választottam. A má
sodik 1993 szeptembere, amikor első évemet kezdtem az Indiana Egye
tem magyar vendégtanáraként Bloomingtonban. 1993 és 2003 között 
majdnem annyi időt (9 szemesztert) töltöttem az Egyesült Államokban, 
mint Budapesten. Óriási tapasztalat volt, ismét rengeteget tanultam. Há
lás vagyok érte a sorsnak és azoknak, akiknek ezt a lehetőséget köszön-
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hetem. Természetesen az amerikai diákoknak nem azon a szinten beszél
tem a magyar történelemről, mint az itthoniaknak. De ez egyáltalán nem 
zavart. Arra, hogy amerikai diákjaim közül ma van, aki követségi mun
katárs itt Budapesten, a Soros Alapítvány New York-i irodájában dolgo
zik vagy éppen „szakértő” Csecsenföldön, éppen olyan büszke vagyok, 
mint arra, hogy az itthoniak közül olyan, ma már jól ismert kutatók pá
lyakezdéséhez járulhattam hozzá, mint amilyen Ablonczy Balázs, Papp 
István, Püski Levente, Ungváry Krisztián, Zeidler Miklós és a fiatalon el
hunyt Bán D. András. Végül megemlítem, hogy 1999-ben, majd 2003- 
ban másodszor is a Magyar Történelmi Társulat főtitkárává választottak. 
Ez önmagában is megtiszteltetés és érdekes feladat lenne, ám úgy, hogy 
a szervezet elnöke Kosáry Domokos, különösképpen. Azt hiszem, szük
ségtelen indokolnom, hogy miért.

M. Á.: Több kiadást élt már meg az egyik legjelentősebb munkája, a Ma
gyarország története a XX. században című monográfia. A történeti mun
kák között egyfajta bestseller lett ez a könyv: nincs könyvtár, ahol ne állna 
a polcon akár több példány is, és nincs 20. századi magyar történelemmel 
foglalkozó történész, aki meg tudná kerülni ezt a munkát. Miben rejlik a 
könyv sikere ?

R. I.: Erre csak szerénytelen vagy annak tűnő választ tudnék adni, úgy
hogy inkább nem válaszolok.

M, Á,: A könyv előszavában leírja, hogy az Osiris Kiadótól érkezett a felkérés, 
és magától soha nem vágott volna bele ennek a könyvnek a megírásába. So
sem tervezte, hogy ilyen vaskos könyvet ír, nem gondolta korábban, hogy az 
1945 utáni történelemmel is ennyire behatóan fog majd foglalkozni, vagy 
egész egyszerűen nem szerepelt a tervei között, hogy a 20. századi magyar tör
ténelmet ilyen átfogó módon feldolgozza ?

R. I.: Mint említettem, a rendszerváltásig kerültem az 1945 utáni témá
kat. 1990-től azonban megszűntek a politikai akadályok. Ráadásul Bloo
mingtonban kifejezetten arra kértek, hogy mindig a jelennel fejezzem be 
a 20. századi magyar történelemmel foglalkozó két féléves kurzusomat. 
Valamikor a ’90-es évek közepén ezt aztán itthon is kipróbáltam. Az 
Osiris felkérése egy olyan pillanatban -  1997 tavaszán -  ért, amikor ott 
is és itt is többször végigtanítottam már az évszázad magyar történelmét, 
s amikor éppen semmi más vállalásom nem volt. Nem kellett tehát kita
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lálnom, hogy miről és mit fogok írni, hanem a verbális produkciót kel
lett írásos formába önteni. Persze ez sem volt kevés. 1997 szeptemberé
ben kezdtem írni Bloomingtonban, és 1998 szeptemberére fejeztem be 
itthon. Soha azelőtt vagy azóta nem diktáltam magamnak egy éven át 
olyan feszített tempót, mint akkor. A szemem -  és lehet, hogy más is -  
meg is sínylette.

M. Á.: Elsősorban módszertani szempontból érdekelne, hogy kezdettől fogva eb
ben a tematikus felosztásban gondolkodott-e, vagy más szerkesztési lehetősége
ket is fontolóra vett? A kiadó szabad kezet adott Önnek e téren?

R. I.: A kiadó, illetve annak szakmabéli igazgatója -  Gyurgyák János -  
mindenben szabad kezet adott. A kötet tematikája és szerkezete -  ezért 
lehet haragudni rám vagy szeretni -  az én találmányom. Pontosabban 
csak családtagjaimmal vitattam meg, akik közül a feleségem magyar-tör
ténelem szakos tanárnő, a fiam pedig akkor fejezte be az első vagy a má
sodik évét angol-történelem szakon. Nem emlékszem rá, hogy pontosan 
ki mit mondott, csak arra, hogy egy távoli és éjszakai Rolling Stones-kon- 
certre menet és jövet szinte végig erről beszéltünk az autóban. S ha nem, 
én akkor is ezen gondolkodtam. Mivel döntően politikatörténeti jellegű 
összefoglalás már akkor is több forgott közkézen, végül úgy döntöttem, 
hogy a gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti aspektusokkal is nagy 
terjedelemben foglalkozom. Ebből következett, hogy a szerkezetre is va
lami új formát kellett kitalálni. A megoldás végül az lett, hogy az ese
ménydús időszakokban az egyszerű kronológiát követtem, konszolidált 
korszakokban viszont a tematikus tagolást.

M. K.\ A munka jelentős részét külföldön írta, ezért bizonyára számos nehéz
séggel kellett szembenéznie. Milyen szakirodalmat talált a bloomingtoni 
könyvtárban, mi hiányzott onnét leginkább, és mit kellett itthonról postai 
úton beszereznie?

R. I.: Mivel összegzésről volt szó, mindössze egy-két régi vagy speciális 
munka hiányzott. Például Matolcsy Mátyásé az adó- és jövedelemmeg- 
oszlásról. Ezeket barátaim és kollégáim -  Bán D. András, Püski Levente, 
Pritz Pál, Szakály Sándor és mások -  megküldték fénymásolatban. 
Egyébként a bloomingtoni könyvtár magyar gyűjteménye hihetetlenül 
gazdag. A két világháború közötti folyóiratok közül például a Magyar 
Szemle számai éppúgy hiánytalanul megvannak, mint a Nyugaté, a Nap
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keleté, a Katolikus Szemléé vagy a Századoké. Az 1945 utáni évekből pe
dig gyakorlatilag minden.

M. Á.: Az első kiadással szinte egyidejűleg jelent meg az angol kiadás, fur
csa módon egy másik kiadónál. Mennyire kellett átdolgoznia az angol nyel
vű változatot a külföldi olvasóközönség számára? Milyen más nyelven jelent 
meg azóta a könyv?

R. I.: Az angol változat szövege valamivel rövidebb, nincsenek benne ké
pek és kevesebb a táblázat, illetve grafikon. Más a jegyzetanyaga is. A ma
gyar változathoz egy átfogó annotált bibliográfia csatlakozik, az angolhoz 
nemzetközi nyelveken kiadott munkák tematikus jegyzéke. Ezen kívül 
más nyelven nem jelent meg a munka. Néhány éve elkezdték franciára 
fordítani, de anyagi okokból abbahagyták. Tavaly felmerült az orosz ki
adása, de végül másra kellett a pénz. Másfél éve egy japán kiadóval is alá
írtam egy szerződést az ottani kiadásról, de őszintén szólva nem tudom, 
hogy lefordították-e már, vagy még mindig a szöveggel küzdenek. A fő, 
hogy angolul is megvan, így lényegében az egész világon hozzáférhető. 
Legalábbis a szakmai közönség számára.

M. Á.: A 20. századi magyar történelem egyes fejezeteivel azóta külön is fog
lalkozott. Megjelent például egy hosszabb tanulmánya a trianoni békeszerző
désről, Prohászka Imre fotóihoz pedig egy könyvet írt a rendszerváltozásról. 
Objektivitásra törekvő történészként mi a könnyebb Önnek: írni egy 85 év
vel ezelőtti, a magyar nemzet egészét érintő eseményről, vagy írni egy 15 év
vel ezelőtti, Ön által is megélt folyamatról, amelynél nehezen tud megszaba
dulni a saját emlékeitől, élményeitől és tapasztalataitól?

R. I.: Lehet, hogy csodálkozni fog, de lényegét tekintve mindkét munka 
egyforma kihívást jelentett számomra. Adott volt két nagy jelentőségű 
esemény, amelyeket megpróbáltam strukturáltan leírni és megmagya
rázni. Mivel a ’89-90-es átalakulásban aktívan nem vettem részt, talán si
került eltávolítani magamtól annyira, hogy történészként szólhattam ró
la. Tudom, hogy mindegyik korabeli szereplő elégedeüen vele. Mind
egyik úgy gondolja, hogy az ő jelentősége nincs eléggé kidomborítva, a 
többiekére viszont túl sok szót vesztegetek. Ezt sokan közülük el is mond
ták nekem. Többek között ez az, ami eléggé megnyugtat. Eddig minden 
munkámban azt írtam, amit legjobb tudásom szerint gondoltam. Ebben 
is. Lehet, hogy egyben-másban tévedtem, de akkor majd az utánam jö 
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vők és a források nagyobb körét használók kijavítanak. Ez mindig és 
minden témával így van. Soha semmi sem lezárt véglegesen. Trianon- 
könyvem egy távolabbi és sokkal jobban feltárt eseményről szól, ám ez
zel kapcsolatban is tudható, hogy kik, miért és mit nehezményeznek. Ed
dig majdnem minden írásommal így jártam. Tessék csak utánanézni, 
hogy 1982 és 1985 között ki és mit írt a Horthy-rendszerrel kapcsolatos 
értékelésemről, és mit írtak ugyanők néhány évvel később. Úgyhogy 
ilyen ügyekben edzett vagyok. Ha az egypártrendszer körülményei kö
zött és fiatalon vállaltam a véleményem, hogyne vállalnám demokratikus 
viszonyok közepette és az ötödik X-et elhagyva.

M, Á.: Milyen tervei vannak a jövőre nézve? Szinte mindent elért már, amit 
a szakmában el lehet érni. Talán csak az akadémiai rendes tagság várat még 
magára, minden bizonnyal nem sokáig. Van olyan kutatási téma, amellyel 
régóta szeretett volna már foglalkozni, de eddig sosem jutott elég ideje rá?

R. I.: Még két, esetleg három könyvet szeretnék írni. Témáikat is tudom, 
előfeltevéseim is vannak. Mindkettő, illetve mindhárom a magyar törté
nelemről szólna. Többet egyelőre nem szeretnék mondani róluk.

M. A.: 20. századi történeti témákkal mindig könnyebb volt megszólítani 
az embereket, mint a korábbi korszakokkal. Nem tartom ezért véletlennek, 
hogy Önt sokkal többször lehet látni és hallani a médiában, mint azokat a 
történész kollégáit, akik a magyar középkorral vagy kora újkorral foglal
koznak. Az Ön „népszerűségének” azonban nyilvánvalóan más okai is vol
tak és vannak. Mindenféle szerénység nélkül árulja el a titkot: miben rej
lik az Ön szakmai és szakmán kívüli sikere és népszerűsége? Mi párosul 
még a közismert tárgyilagosságához, a rendkívüli alaposságához és a kivé
teles éleslátásához?

R. I.: Erre ismét nem nekem kellene válaszolni. Két dologban mindazo
náltal biztos vagyok. Az egyik: nincs összefüggésben a külsőmmel. Vagyis 
vannak előnyösebb megjelenésű, 20. századi magyar történelemmel fog
lalkozó kollégáim. A másik: kellett hozzá a rendszerváltás, azaz az érté
kek pluralizmusának szabadsága. Hogy még mi egyéb, azt az olvasó kép
zeletére bízom.

M. A.: Köszönöm az interjút.
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Masát Ádám


