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Meditáció a tudományról és a közszolgálatról

Thallóczy (Strommer) Lajos (1857–1916) a társadalom többsége által méltatlanul elfe-
ledett jeles személyiségek sorát gyarapítja. Thallóczy tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának, 1913-tól 1916-ig elnöke a Magyar Történelmi Társulatnak, legfőbb-
képpen pedig kiváló történész, nem utolsósorban nagyszerű balkanista. A gyakorlatias 
emberek közé tartozott, kulcsszerepet játszott 1906-ban II. Rákóczi Ferenc és társai 
hamvainak hazahozatalában és kassai újratemetésében, de például a modern albán 
nemzeti identitás formálásában is igen jelentős részt vállalt. Emellett viszont főtiszt-
viselő és valahol a háttérben politikus is volt: 1908-tól osztályfőnök a közös bécsi 
Pénzügyminisztériumban, 1912-től valóságos belső titkos tanácsos, 1916-ban pedig a 
megszállt Szerbia polgári kormányzója. Ennek ellenére történészi tevékenysége soha 
nem szakadt meg. Csupán néhány példát említek élete utolsó éveinek alkotásaiból: 
Török–magyar oklevéltár (Krcsmárik Jánossal és Szekfű Gyulával, 1914), Acta et diplo-
mata res Albaniae mediae aetatis illustrantia (Konstantin Jirečekkel és Milan Šufflay-jal, 
1913–1918), Jajcza (bánság, vár és város) története, 1450–1527 (1915).

A felsorolást hosszan lehetne folytatni. Mivel nemrég múlt el tragikus halálának cen-
tenáriuma (Ferenc József temetéséről hazafelé tartva 1916 végén a hazai vasúttörténet 
egyik legsúlyosabb vonatbalesetében vesztette életét Herceghalomnál), alakja némileg 
előtérbe került. Egyebek mellett ez adja a késztetést arra, hogy a tudomány és közszol-
gálat, mint látni fogjuk, máig aktuális viszonyáról elgondolkodjunk. Nevezetesen arról, 
hogy szerencsés dolog-e, ha politizál és/vagy közhivatalt vállal egy történész. Ha pedig 
részt vállal kormányzati szereplőként a politikában, akkor úgymond gyakorol-e ez va-
lamilyen hatást a munkájára, továbbá annak megítélésére. Nyilván egy történész, ami-
kor a múlt eseményeit vizsgálja, mindenképp foglalkozik politikával, áttételesen még 
akkor is, ha nem politikatörténetet kutat. Aligha véletlenül tette szóvá Cieger András, 
a MTA BTK Történettudományi Intézetének munkatársa az Újkor.hu internetes portál-
nak adott interjújában (a címnek választott idézet is árulkodó: „Egy kicsit 19. századot 
kutató politológusnak gondolom magam”) az alábbiakat: „Hibának gondolom, hogy a 
történelemszakos képzés 5 éve alatt érintőlegesen sem oktatnak politikatudományi is-
mereteket. Nyilván mindenki azt mond az óráján, amit szeretne, és ott elhangozhatnak 
ilyen jellegű összehasonlítások, de kötelező jelleggel ez hiányzik a történészképzésből, 
viszont nem kell indokolni, hogy sok ponton van érintkezése a két tudományterületnek.”

Dőreség lenne vitázni a fentiekkel, de azt aligha kell hangoztatni, hogy aktívan a poli-
tika mezejére lépni, teljesen mást jelent. Mindezeket figyelembe véve azt, az eredendően 
Thallóczy példáján felmerült, de véleményem szerint továbbgondolásra késztető kérdést 
kívánom röviden körüljárni, hogy egy történész végzettséggel bíró kutató, aki adott pil-
lanatban a kormányzat szolgálatában áll, vajon jegyezhet-e a kutatómunkájának meg-
alapozott és hiteles eredményeire támaszkodva bármely tanulmányt? Ha pedig a válasz 
igen, akkor vajon az őt érő kritika ab ovo túlléphet-e a történészi szakmai szempontokon 
avagy nem? Olyan kérdések ezek, amelyekről – megítélésem szerint – jelenleg sajnos 
nem alakult ki konszenzusos álláspont, sőt éppen ellenkezőleg, gyakorta meglehetős 
indulatok és esetenként csúsztatások övezik.

A fent vázolt kérdések közül az elsőre a válasz viszonylag egyértelmű. Amint mind-
járt több példával fogom bemutatni, a gyakorlat azt igazolja, hogy a tudományosan 
megalapozott kutatómunkát végző történész történész marad bármilyen helyzetben. 
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Ha a professzionális történetírás születését Magyarországon a 19. század második fe-
léhez kötjük, ezen belül pedig mindenáron évszámhoz ragaszkodva a máig működő 
Magyar Történelmi Társulat megalakulásához, akkor is legkevesebb 151 évről beszél-
hetünk. A magyar történelem úgy alakult, hogy ezt a bő másfél évszázadot különféle 
„rendszerváltások” szabdalták fel, e törésvonalak mentén pedig nagyon különböző 
társadalmi berendezkedések, politikai rendszerek épültek ki különféle ideológiák men-
tén. Elfogadva, hogy a kezdetek de facto egybeesnek az Osztrák–Magyar Monarchia 
létrejöttével, több példát hozhatunk arra, hogy hányan vállaltak szerepet kormányzati 
szolgálatban mint tisztviselők (ha úgy tetszik: „közszolgák”), miközben lankadatlanul 
folytatták történészi tevékenységüket.

Vegyük például a Thallóczy utáni korszakból Szekfű Gyulát (1883–1955), a 20. szá-
zadi magyar történetírás meghatározó személyiségét. Máig híres fiatal kori munkájával, 
A száműzött Rákóczival, igen nagy vihart kavart a maga idejében, amikor szélesen 
tátongó rést ütött a nemzeti romantika monolitján. Talán mondani sem kell, hiszen köz-
ismert, hogy elsődlegesen politikai vonalon érték kritikák az egyébként nem is titkoltan 
Kossuth Lajos egekbe szökött kultuszát is megkérdőjelező írásmű miatt. Ugyanakkor 
Három nemzedék című, 1920-ban megjelent munkájában Szekfű lényegében megvetette 
a Horthy Miklós nevével fémjelzett rendszer de facto hivatalos ideológiájának alapjait, 
ami több mint szilárd kapcsolódási pont a politikához. Ezen túl 1927-től több mint tíz 
évig a Bethlen István miniszterelnök politikáját képviselő Magyar Szemle szerkesztője 
volt, 1939-től 1944-ig vezető publicistaként írt a Magyar Nemzetbe, sőt cikket jegyzett 
(A szabadság fogalma címmel) a szociáldemokrata Népszava 1941. évi karácsonyi szá-
mában is. A Valahol utat vesztettünk című cikksorozatában, amelyet 1943–1944-ben 
közölt a Magyar Nemzetben, pedig már bírálattal illette a rendszer politikáját. Némileg 
meglepő módon direkt politikai szerepet mégis a második világháború után vállalt: 
1945 végén rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri rangban moszkvai követté 
nevezték ki, majd pedig 1948 májusától ugyanott nagykövet lett. Bár a Kommunista 
Párt hatalomátvétele után felmentették a diplomáciai szolgálat alól, később országgyű-
lési képviselő, majd 1954-től az Elnöki Tanács tagja volt egészen haláláig. Közben pedig 
folyamatosan publikált, oktatott történészként. Az ezekben az években írt munkái közül 
elég csupán a Forradalom után címmel, 1947-ben megjelent kötetét említeni.

A későbbi időkből is bőségesen lehet szemezgetni. A ma már kevésbé ismertebb pél-
dák közé tartozik Balla Antal (1886–1953) történész, egyetemi tanár, az MTA levelező 
tagja, újságíró (rövid ideig a Kis Újság felelős szerkesztője) és kisgazda politikus (1945–
1946-ban miniszter). Aktív politikusi éveinek történeti munkáiból csupán néhány példát 
sorolnék fel: Az utolsó száz év története (1931); A legújabb kor világtörténete (1932); A 
legújabb kor gazdaságtörténete (1935); Buda ostroma és elfoglalása 1686-ban (1936); 
Az Észak-amerikai Egyesült Államok története (1941); II. Rákóczi Ferenc (1943).

A rendszerváltás utáni időszakból is számos példa hozható fel. Antall József minisz-
terelnök ismert orvostörténész volt, egykori külügyminisztere, Jeszenszky Géza máig 
gyakorolja történészi hivatását. A legfőbb közjogi méltóságok közé tartozott ugyanek-
kor (1900–1994 között) az Országgyűlés elnökeként a közelmúltban elhunyt Szabad 
György (1924–2015), egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 
Kutatási területe a magyarországi polgári átalakulás volt, tőle is csupán néhány munkát 
sorolnék fel példa gyanánt az 1990 utáni évekből: Wesselényi és Kölcsey (1997); The 
Conceptualization of a Danubian Federation (1999); A parlamentáris kormányzati 
rendszer megteremtése, védelmezése, és kockáztatása Magyarországon 1848–1867. 
A sort gyarapítani lehet akár Hóvári Jánossal, Magyarország izraeli, kuvaiti, bahrei-
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ni, majd törökországi nagykövetével, a török kor ismert és elismert kutatójával. Vagy 
éppen Horváth Zita és Maruzsa Zoltán egyetemi docensekkel, az Emmi két helyettes 
államtitkárával: egyikük a kora újkor, másikuk a 20. század történetének kutatója. A 
szakma számára változatlanul történészek és nem politikusok.

Mindezek persze részben múltbeli példák, ekként tehát akár történeti érdekességként 
is boncolgathatnánk a témát. Ez azonban tévedés lenne. Egyfelől láthattuk, hogy folya-
matosan volt példa történészek közszolgálati szerepvállalására, másrészt annak aktu-
alitását, miszerint ha egy történész kormányzati tisztviselőként is porondra lép, akkor 
az súlyos kérdéseket vet fel, kellő élességgel tükrözi egy viszonylag friss példa (s még 
számos másikat lehetne hozni). Az Élet és Irodalom 2018. január 19-i számában jelent 
meg Domány András Kormányzati tudomány című publicisztikája, amely konkrét meg-
látásokon túl ráirányítja a figyelmet a fent bemutatott, általánosabb, tágabb értelmezési 
keretek között feszülő problémára is. Domány írásában két munkát ismertet részlete-
sebben. Egyrészt Szénási Endre tanulmányát, amely a Terror & Elhárítás című lap-
ban, nevezetesen a TEK Tudományos Tanácsa folyóirata 2017. évi 4.számában látott 
napvilágot és a Flynn elnöki nemzetbiztonsági főtanácsadó lemondatása: Trump-ellenes 
politikai boszorkányüldözés az Egyesült Államokban? A másik érintett műnek pedig 
Latorcai Csaba, a miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint 
kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára a szerzője. Ez utóbbi – 
részben a szerző sok évre visszatekintő és több szakmai folyóiratban publikált kutató-
munkájának eszenciájaként – a Hamvas Béla Intézet elmúlt évben útjára indított Arc és 
Álarc című folyóirat 2017. évi 2–3. számában jelent meg, címe Katolikus főpapok szak-
politikai reformjavaslatai a felsőházi viták alapján. A két górcső alá vont tanulmányt, 
ahogy erre Domány publicisztikájának címe is határozottan utal, egy dolog köti össze 
valójában, hiszen tematikájuk nagyon eltérő. Mégpedig az a tényező, hogy a kormány-
zatot képviselő közszolgák jegyzik mindkettőt. S ez az, amely közös nevezőre hozza 
Szénási ezredes (aki a posztszovjet térséggel foglalkozik a Honvédelmi Minisztérium 
Védelempolitikai Főosztályán) és Latorcai helyettes államtitkár írását.

Szándékosan írtam ezredest és államtitkárt. Maradva Latorcai példájánál, őt az írását 
közreadó lap teológusként, a szegedi Gál Ferenc Főiskola tanáraként jelöli meg szerzői 
sorában, de emellett van jogász és levéltáros végzettsége is (ahogy azt Domány sem mu-
lasztja el említeni). Vagyis mind az Arc és Álarc, mind pedig Latorcai szándékoltan nem 
kormányzati tisztviselőként jegyzi a fent említett tanulmányt. Ezzel szemben Domány 
mindkét kritizált írás kapcsán arra helyezi a hangsúlyt, hogy a szerzők kormányzati 
tisztviselők, ekképpen kvázi felelősségük kutatóként is fajsúlyosabbnak mondható, 
mintha nem töltenek be ilyen szerepet. Szénási kapcsán egyértelműen azzal összegzi 
megállapítását, hogy mondandója szembemegy a magyar kormány politikájával, noha 
annak hivatalnoka, ami akár nemzetközi bonyodalmakhoz is vezethet. Nem vitatva en-
nek igazságát, úgy vélem, hogy ez viszont éppen tudósi szuverenitását bizonyítja (tel-
jesen függetlenül attól, hogy mennyire értek egyet akár a kormányzati politikával, akár 
Szénási álláspontjával). Ez azonban, Latorcaiétól eltérően, egy aktuálpolitikai kérdést 
érintő írás, magam történészként, az említésen túl, erre tehát nem is szeretnék reflektálni.

Annál inkább viszont a Latorcai tanulmányát érintő végső konklúzióra. Domány több 
észrevételt tesz Latorcai írásával kapcsolatban, amelyek hitele jórészt a tájékozottságán 
alapul. Majd ezt követően levonja azt a konzekvenciát, hogy Latorcai „ha egy tudo-
mányosnak szánt írásban így válogat a témák között, akkor azok a szavai is hamisan 
csenghetnek, amelyeket a kormány nevében mond rendszeresen a különböző zsidó 
rendezvényeken.”



38 KATONA CSABA: MEDITÁCIÓ A TUDOMÁNYRÓL ÉS A KÖZSZOLGÁLATRÓL

Valóság • 2018. július

Látni való, hogy Domány fenti kritikájának több rétege van. Az első a szakmai. 
Latorcait (aki egyébként folyamatosan publikál, tehát jelen tanulmánya nem a közszol-
ga–politikus próbálkozása) mint történészt bírálja, mondván, hogy a tanulmányából 
tendenciózusan hagyott ki egyes kérdéseket. Ez, ha a kritika jogos, egy szakmai vita 
alapja lehet, sőt normális esetben kell is, hogy az legyen. A második réteg viszont az, 
hogy a történészi kritikán túllépve politikai erőtérben jeleníti meg és értelmezi az adott 
tanulmányt, függetlenül attól, hogy írója tudatosan történészként jegyzi azt. Ebből ki-
indulva viszont Latorcai politikai (és így emberi) hitelességét kérdőjelezi meg bírálója.

A korábban felsorolt példák alapján láthattuk, a gyakorlat azt igazolta, hogy ha egy 
kutató történész a közszolgálat mellett is űzi hivatását, az végső soron elfogadott volt. 
(Ez korántsem ugyanazt jelenti, mint amikor egy politikus kezd „történészkedni” kellő 
tudás híján és/vagy aktuálpolitikai mondandóját legalizálandó politikai kérdésekben.)
Némileg kommersz megközelítésben azt is mondhatnám, hogy a régi anekdota problé-
mája bukkan fel, miszerint szabad-e a Biblia olvasása közben pipázni, amire az a válasz, 
hogy nem, de pipázás közben szabad olvasni a Bibliát, hiszen azt minden körülmények 
között haszonnal lehet forgatni. Nem a bonmot-k derűs világa felé terelve azonban a 
választ, az is világosan kiderült fentiekből, hogy ha valaki történészként publikált, de 
közben politikai szerepet vállalt, akkor lényegében kivétel nélkül (már ha erre mód volt 
adott rendszerben), politikai kritika is érte. Függetlenül attól, hogy ő maga igyekezett 
e kettős szerepkörét élesen vagy legalábbis lehetőség szerint elválasztani egymástól. 
Természetesen egy történészt, sőt nem csak történészt, akkor is érhet politikai indíttatású 
kritika, ha nem tölt be semmilyen közszolgálati szerepet. Mindazonáltal úgy gondolom, 
hogy ez nem követendő példa.

A napjainkban mindent átszövő politikai indulatok nem szerencsés irányba terelik a 
szakmai tevékenység mégoly megalapozott kritikáját sem, ha a bírálatot részben vagy 
akár egészben az (is) motiválja, hogy a textust jegyző szakember épp kormányzati sze-
repet is betölt. Rajtunk áll a döntés, hogy politikai erőtérben értelmezzük-e a szerző 
mondandóját, és elutasítsuk azt, félretéve tudományos megalapozottságának vizsgálatát. 
Remélhetően nem ebbe az irányba megy tovább a világ. Visszatérve cikkem konkrét 
kiindulópontjához: nyilvánvaló, hogy nincs olyan szöveg, ami szakmai keretek között 
nem illethető (akár éles) bírálattal, a tudomány szabadságához ez is hozzátartozik. Ha 
azonban valaki történészként jegyez egy tanulmányt és azt ő maga szándékoltan, látható 
tudatossággal nem ágyazza aktuálpolitikai mondandóba, akkor az őt illető kritikát sem 
dicséretes politikai megnyilvánulásként értelmezni, s végképp nem szerencsés az adott 
szerző mindennemű közszereplésére kivetíteni mindezt, erodálva a hitelességét.


