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Egy tudós élet messzire vezető útjai 
 

Beszélgetés Balogh András professzorral hetvenedik születés-

napja alkalmából 
 

 

a átteki te é k az el últ hét évtized azo  ese é yeit, elyek életedet az 

átlagostól eltérővé tették,nos, ez alaposa  szétfeszíte é e eszélgetés kere-

teit. Irigylésre éltóa  sok arátod szá ára Te elsősor a  a tudós és a 

közéleti szereplő vagy… 

 

Itt i djárt kijavítalak: rengetegen ismer ek, i t evezős sporttársat. 

Ez ugya is régi ho i , s ég i dig lejárok evez i a Du ára. 
 

Nem semmi. Ez alkalo al azo a  a tudóst ü epeljük, így i de képpe  érde-

kel e, i vo zott Téged a törté észi szak a felé? 

 

Ott kell kezde e , hogy pályaválasztáso a  alapvetőe  saját első 
késztetései  vezettek. A saládi kör yezete ől auto atikusa  se ikép-

pen e  következett az általa  ejárt életút. Szülei  és roko ai  a világ 
dolgait teki tve alapvetőe  tájékozott, de e  hu á  értel iségi fogla-

kozást űző e erek voltak. Családu k a  ugyanakkor a szo iális érzé-
ke ység és a e zeti hagyo á y is a i de apok része volt. Szegedi 

agyapá  olykor Kossuth ak a szegediekhez i tézett eszédét is idézte a 
vasár api e éd köz e . Apá  is látott vala it a nagyvilág ól: Párizs a  is 
ta ult, vala i t égy évig Oroszország a  „ve dégeskedett” – hadifo-

golyké t, a ásodik világhá orú ak köszö hetőe .  

Engem kisgyerek-koro tól fogva a világ, és a ak űködése foglal-

koztatott. Azt agyo  ha ar felis erte , hogy az erőviszo yokat nem a 

mi kis országu k határozza eg, ár az egyáltalá  e  mindegy, hogy mi-

lye  közösséghez tartozu k. Sem az egyé ek, se  a e zetek szi tjé . A 
folya atok sze po tjá ól tehát Magyarország egy szerves re dszer ré-
szeké t jele t eg a sze e e , és e ge  e ek a re dszer ek a for-

málódása és törvé yszerűségei érdekeltek. Amit tehát a glo ális sze lé-
letnek neveznek, az ár ifjúkoro tól elé  ivódott. Mi dezek egis e-

réséhez a törté ele  szolgált támpontokkal. 

 

Az elsődleges szakterületed végül az Európá  kívüli világ lett. Korá  rátaláltál erre 
az irá yra? 

 

Vizsgálódásai  sorá  az újszerűséget hozó, di a ikus faktorokat ke-

reste  a e zetközi re dszer e . A a  az idő e  ezt az Európá  kívüli 

H 
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világ társadal i ozgal ai a  lehetett felfedez i. A dekolo izá ió folya-

á  a e zetközi kap solatok a  egjele t sok újszülött vagy szuvere i-

tását helyreállító álla  a ipoláris korszak eghatározottságai ellett ke-

reste a saját ki o takozásá ak lehetőségeit, iztosítva ezt a di a iz ust 
az ú . har adik világ létrejöttével. Elei te Afrikával foglalkozta , egta-

ulta  a szuahéli yelvet, és egy afrika isztikai ta szakot is szerveztem 

akkor a öl sészkaro . Még hallgatóké t! Az akkori déká , Si kovi s Ist-

vá  tá ogatott e e  a valószí űleg szá ára is kala dor ak tű ő tevé-
ke ység e . Mi dössze az afrika isztika egyes területei  törté ele , 

éprajz, yelvészet és filozófia  külö féle helyeke  dolgozó oktatókat és 
ráadásul a hallgatóságot kellett egszervez e , és i dulhatott a képzés, 
quasi „C” szakké t. E ek köszö hetőe  ég a diplo á a is ekerült az 
afrika isztikai végzettség. A fekete ko ti e sről azo a  a figyel e  
egyre i ká  I dia és Délkelet-Ázsia felé vá dorolt.  

 

Mi volt az a közös terület, a i ezek ek a távoli kultúrák ak a vizsgálata sorá  leg-

i ká  felkeltette az érdeklődésedet? 

 

A e zeti és de okratikus esz ék és ozgal ak. Mi dkettő ugya is 
– sakúgy, i t Magyarország eseté e  – ezek ek az afrikai és ázsiai or-

szágok ak a politikai fejlődését alapjai a  határozta eg. Ezek ek a sze-

repét e  lehet túlértékel i a külö öző épek jele kori törté eté e . 
Az i diai e zeti ozgalo al kap solatos kutatásai  sorá  erről hely-

ben győződhette  eg. 
 

És a e zetközileg is az egyik vezető I dia-szakértőké t tarta ak yilvá … 

 

A i a társadal i, és ehhez kap solódóa  a politikai folya atokat illeti, 
ige . Ma ár kissé fur sá  ha gozhat, de a ikor pályá at kezdte , 
ezekkel a kérdésekkel ég e ige  foglalkoztak Magyarországo . A ke-

letkutatás legi ká  a yelvészek vadászterületéhez tartozott. Voltak per-

sze kitű ő előz é yek a közgazdaságtudo á y a  Bog ár József, Szen-

tes Ta ás, Si ai Mihály, a társadalo filozófiá a  Tőkei Fere , Marton 

I re és soka  ások a agyhatású kutatók és ta ítók közé tartoztak. Az 
ELTE oktatói azo a  tö yire jói dulatú közö yel viseltetettek e kuta-

tási terület irá t, így aztá  úttörők ek kellett le ü k. 
 

A külpolitikához való kötődésed azo a  e  aradt eg a tudo á y terré u-

á  elül. Is ert, hogy diplo á iai feladatokat is elláttál. Hogya  kerültél kap so-

lat a a Külügy i isztériummal?  

 

Ők kerestek e ge , de a kap solatu k e  i dult zökke ő e tese . 
Úgy  éves lehette , ikor egy apo  – minden előzetes egyeztetés 
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élkül - ehívattak, hogy töltsek ki egy so ó papírt, ert állo á y a 
akar ak ve i. Valószí űleg az keltette fel az érdeklődésüket irá ta , 
hogy az európai yelveke  kívül tudta  egy egzotikus yelvet is a szua-

hélit . Tehát hívattak, és é  kérdezte , hogy égis ilye  külország a  
szá íta á ak a közre űködése re, de a kérdést a sze élyzeti főosztály-

vezető-asszony kifejezetten pimasznak tartotta. Akkoriban ugyanis az volt 

a szokás, hogy a „kiválasztottak” i de  kérdezés élkül aláírtak, mert a 

Külügy i isztériu  agyszerű u kahely ek szá ított. Aztá  arra hasz-

álták az új u katársaikat, a ire éppe  szükség volt. É  azo a  vissza-

utasította  őket azzal, hogy e  világosak a feltételek, egyé ké t is va  
foglalkozáso  és álláso  ta ársegéd volta  azo  a ta széke , a elye  
ma is dolgozom). A titkár ők, akik ek kitöltés élkül visszaadta  a yom-

tatvá yaikat, alig akartak hi i a fülük ek.  
Késő  külügyes is erősei  el esélték, hogya  fest egy i isztériu-

i alkal azott elő e etele. Erre úgy reagálta , hogy e ge  akkor hívja-

ak, ha agykövetté akar ak ki evez i. Ez persze tréfa volt, és agy de-

rültséget váltott ki. Húsz év úlva, a yol va as évek végé  aztá  eljött ez 
a ap, és té yleg agykövet ek hívtak. De ez késő i törté et. 

 

Végül hol szerezted az első szak ádhoz kap solódó állásodat? 

 

Itt az egyete e . )sig o d László professzor, ta székü k akkori veze-

tője látott fa táziát a kutatási területe e , és iztosított eke  egy 
gyakor oki állást. Ez agyo  szeré y fizetéssel járt, de agy sza adságot 
élvezte , és lehetőséget kapta  utaz i, külföldi kap solatokat építe i. 
I diá a  hossza  időszakot tölthette , kitű ő szak ai kap solatokra és 
sok életre szóló arátra tette  szert, ajd ve dégoktató is volta  a 
Jawaharlal Nehru Egyetemen. Erre áig, i t eghatározó és szak ailag 
is agyo  fo tos, pozitív időszakké t e léksze  vissza. 

 

A szak ai tevéke ységed ellett azo a  re dre voltak politikai jellegű fu k ióid 
is. Beszélgetésü k e  ad a teljes képet rólad, ha erről e  e lékez é k eg. 

 

Ige , KIS) titkár, ajd a törté észek párttitkára is volta  az egyete-

men. Emellett 1976-ban, az akkor Bere z Já os által vezetett MS)MP KB 
Külügyi Osztályára hívtak ko zultá s ak a ko zultá sok feladata a a-

gyar külpolitika szá ára ele zéseket készíte i, javaslatokat tenni). Joggal 

erül fel a kérdés: i i dított a politikai szerepvállalásra? Neke  két 
sze po to  volt, ely eghatározta a re dszerhez való viszo yo at. 
Egyrészt a kádári érá a  törté t eg a té yleges leszá olás a Rákosi kor-

szakkal, mely adott körül é yek között agy előrelépés volt. Másrészt a 
világ szá os országá a  járva volt alkal a  eteki te i a társadal ak 
életét eghatározó folya atok a és erre é  áig ige  érzéke y vagyok , 
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és ezek láttá  arra a eggyőződésre jutotta , hogy országu kban – leg-

alá is a i az e erek életkörül é yei ek alakulását illeti - alapvetőe  
jó irá y a halad ak a dolgok. A té yekhez persze az is hozzátartozik, hogy 

i dezek ellett sak olya  feladatokat vállalta  el, a elyekre a tudo-

á yos területe  és egyete i oktatói státuszo  képesített. 

 

Közéleti űködésed sorá  sikerült elér ed vala it, a ire külö öse  üszke vagy?  
 

A közéleti tevéke ység ered é yei legi ká  szak ai fro to  jele t-

keztek. Ez szá o ra i dig prioritás volt, hisze  ár ilye  u kát is vál-

lalta  el, egyete i álláso at és tudo á yos tevéke ysége et e  ad-

ta  fel. Az egyete i ifjúsági élet e  eltöltött időszak ól a leg üszké  
arra vagyok, hogy a vele  haso lóa  go dolkodókkal együtt sikerült kez-

de é yez i és egvalósíta i a hátrá yos helyzetű fiatalok felkészítő kur-

zusait, a elyek ered é yes felvételi vizsgák letételéhez segítették a 
résztvevőket. Ez az ötlet egy széles, az egész országra kiterjedő ozga-

lo á vált. Így vala elyest őtt az olya  vidéki hallgatók ará ya, akik ek 
szülei e  sok segítséget tudtak yújta i a ta ulás a .  

E ellett az egyete e  is sikerült olya  refor okat eli díta u k, e-

lyek a is létező egoldások előtt yitottak teret. -70-től keresztül-

vittük a hallgatói érdekképviseletet a kari- és az egyete i ta á sok a . A 
hetve es évek e  egjele hettek az ELTE-  folyó oktatás a ár ter é-
szetes ele é ek szá ító, sza ado  választható, alter atív órák is.  

A közéleti űködése  egyik fő területe a külpolitika volt. Része lehet-

te  a ak a Ková s László által vezetett ko zultá s sapat ak, a ely a 
hetve es évek ásodik felétől kezdve azo  tevéke ykedett, hogy Ma-

gyarország függetle e  külpolitikát folytathasso , lazítso  a Varsói Szer-

ződéshez fűződő kötelékeke , és végül i él közele  kerüljö  a yugati 
gazdasági, politikai és kato ai struktúrákhoz. Ez agyo  pre íz, óvatos, kö-
rülteki tő és tö yire e  a yilvá osság előtt zajló unkát igé yelt.  

 

Aztá  sak egtaláltak a agyköveti posztra vo atkozó ajá lattal is. 

 

Ige , ez ár a re dszerváltás küszö é , - a  törté t. Az indiai 

agyköveti poszt lehetősége ekkor ért. Korá i kutatói és oktatói gyakor-

lato  utá  agyo  szerette  vol a eg síp i ezt, és visszatér i Dél-
Ázsiá a. Soka , köztük Hor  Gyula akkori külügy i iszter-helyettes, nem 

értették, hogy iért akarok é  egy ilye  távoli helyre e i, a ikor itt-

ho  is va  elég u ka. Rá  azo a  I dia külö leges vo zást gyakorolt. 

Addigi alkotói élete  jele tős részét az i diai szu ko ti e s törté el i, 
társadal i és politikai viszo yai ak ta ul á yozására fordította , és 

agy örö el kapta  azo  a lehetősége , hogy visszatérhetek I diába. 
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Itte i diplo á iai tevéke ységed sorá  volt olya  fejle é y, a ire szívese  e lék-

szel vissza? 

 

Persze, tö  is. Mi t tudod, a re dszerváltást egelőzőe  I dia re d-

kívül fo tos szerepet töltött e Magyarország Európá  kívüli kap solat-

re dszeré e . Nagyköveti eg ízatáso  idejére ár i de  szi te  a-

gyon meg tudtuk emelni a kapcsolatok szi tjét, s ebben nekem is jutott 

szerep. A két ország szak ai elit soportjai között re dszeressé vált a 
ko u iká ió. Szi te e  volt akkori a  olya  ko oly kutató, aki e 
re delkezett vol a vala ilye  i diai kap solattal. A ai apig széles 
szak ai kör is eri egy ást. Ez akkor egy re dkívül előre utató folya-

at ak látszott, a ely saj os a re dszerváltás utá  eléggé leült. Megvál-

toztak i dkét ország külpolitikai prioritásai. 

A i a gazdaságot illeti, az együtt űködés eze  a tére  ár évtizedek 
óta jól fejlődött, eg ízatáso  idejé  ezt egy kissé é  is előre tudta  

ozdíta i. Egyik szá o ra e lékezetes kap solatépítés a vasér pellet 

importjá ak a egszervezéséhez törté ő hozzájárulás volt. A ikor Krivoj 
Rog leállt a Szovjetu ió a , a du aújvárosi a él ű ko oly yersa yagel-

látási ehézségekkel ézett sze e. Sikerült összekap sol o  a agyar 
és az i diai part ereket. Az i diaiak ugya is agy e yiségű yers-

a yag ak szerettek vol a vevőt talál i, a elyet korá a  az irá iak ak 
szá tak. Az . évi iszlá  forradalo  utá  azo a  Teherá  lemondta a 

korá a  kialkudott vételt, s I dia ott állt az eladatla  vasér pellettel. Ez a 
yersa yag talált felhasz álóra Du aújváros a , a köl sö öse  elő yös 

gazdasági együtt űködés úja , ár végül e  hosszú életű példájaké t. 
Köz e  agyo  i te zív kap solatokat tartotta  az i diai tudo á yos 

és kulturális élet szereplőivel. Mozgáso at egkö yítette, hogy régi 
kap solatai ak köszö hetőe  agyköveti időszako a  is re dszerese  
pu likálta  I diá a .  

Mu ká a  agy segítséget yújtott eje , Tar ay Ga riella, aki a 

delhi e zetközi őklu  el ökeké t összehozott a helyi társadalo ak 
azokkal a kiválóságaival – a maharadzsáktól a agyiparosokig - akikkel ki-

tű ő saládi kap solatokat sikerült kialakíta i. 
 

És ikor hazajöttél, hogya  folytattad tová ? 

 

Újdelhi ől hazatérve elei te e  foglalhatta  el újra az ELTE-n felha-

gyott álláso at, így a )rí yi Miklós Ne zetvédel i Egyete re kerülte . 
Az úja  ko oly feladat - e  talált eg, a ikor a Magyar Külügyi In-

tézet főigazgatójá ak eveztek ki. Ekkor ár egyértel ű volt, hogy Ma-

gyarország szá ára a közpo ti stratégiai él az euroatla ti i tegrá ió. A 
Külügyi I tézet ek e zetközi eágyazottsága volt, ez jó hátteret iztosí-
tott az i tegrá ió előkészítésé ek folya atát tá ogató szak ai u kál-
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kodásu khoz. Sikerült újjászervez i az i tézet pu liká iós tevéke ységét 
és felfuttat i Külpolitika í ű folyóiratát is, ely ek szerkesztő izottsági 

el öke és re dszeres szerzője is volta . Az i tegrá ió elő ozdítását élzó 
u kát  és  között a kor á y I tegrá iós Stratégiai Munkacso-

portjá ak külpolitikai és kise ségi koordi átoraké t is folytathatta . 
Időközben az ELTE-re is visszatérte  és 1997-től az Új- és Jele kori Egye-

te es Törté eti Ta szék vezetőjeké t vette  részt az egyete  életé e , 
és alapítója volta  ta székü k doktori programjának. 

 

Külpolitikai ta á sadói u kádra pedig a késő iek e  is szá ítottak. 

 

Ige , Medgyessy Péter i iszterel ökké választását követőe  fe l-

kért, hogy legyek külpolitikai és külgazdasági stratégiai főta á sadója. 
Ezt a fu k iót két éve  át látta  el, olya  izgal as periódus a , a ely 
például agá a  foglalta az iraki há orú időszakát. Mi deköz e  a kü l-

ügy i iszteri posztra is fel erült a eve , de ezt é  passzíva  vette  
tudo ásul, elő ozdítása érdeké e  e  tette  se it. Végül Med-

gyessy távozásával ez az op ió lekerült a apire dről, és főta á sadói 
szerepem is lezárult. 

 

De a törté et ezzel ég e  ért véget. Rövidese  Magyarország thaiföldi agykö-
vete lettél. 

 

Tö  véletle  összejátszása folytá  egüresedett a a gkoki külkép-

viseletü k vezetői posztja. Mi t Ázsia szakértő e ek etöltésére kaptam 

ajá latot. Ezt örö el elfogadta , vo zott az úja  diplo á iai feladat, 

egy olya  területe , a ely tudo á yosa  is izgatott. Szép éveket töltöt-

te  Ba gkok a . Re geteg helye  járta  és sok is eretséget kötötte . 
A thaiok és a kör yezet roppa t szi patikus volt szá o ra, és eze  a 

elpolitikai feszültségek se  változtattak. Sza adidő e  a ár régóta 
egkezdett délkelet-ázsiai ta ul á yaimat folytattam. 

 

Ne  hagyhatu k ki egy külö leges o e tu ot se , ely sak agyo  kevés 
e er életé e  érkezik el: pártod - e  a Magyar Köztársaság el öké ek jelölt 
Téged. Milye  érzés volt? 

 

Teljese  váratla ul ért. Egy ap Le dvai Ildikó, az MS)P el öke felhí-
vott Ba gkok a , és kertelés élkül egkérdezte: „Ne  akarsz álla el-

ök-jelölt le i?” Ezzel se ki se  vi el, így é  is ko olya  és agyo  
gyorsa  átgo dolta  és elvállaltam. Persze, pontosan tudtam, hogy nincs 

esély a egválasztáso ra, de segíte i akarta  a aloldalnak abban, hogy 

eg utathassa, súlyos veresége elle ére is létező alter atíva. Ezt köve-

tőe  egy iklusra a párt el ökhelyettesé ek választottak, a elyről lekö-
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szö ve politikailag hátré  húzódta , és teljes figyel e et az oktatásra 
és a tudo á yos u kára fordíto .  

 

És ha jól tudo , e sokára olvashatjuk élet űved egy úja , összefoglaló jellegű 
dara ját. 

 

Így igaz, egy Délkelet-Ázsiáról szóló törté eti o ográfiá  dolgozo  jó 
ideje. A yaga izo yos értele e  ár huszo öt éve érlelődik e e , 
de az utó i időszak tapasztalatai és gyűjtő u kája agy a  elősegítette 
a végső egfogal azást. És persze agy kedve  is volt foglalkoz i vele. 
Re é yei  szeri t rövidese  leado  a kéziratát. 

 

Ha egszületik, ez egy hiá ypótló ű lesz a térséggel foglakozó agyar yelvű 
szakirodalomban. Gratulálok hozzá, kívá ok Neked ég sok haso ló örö et, iz-

gal as él é yt, és persze jó egészséget! 

 

Az i terjút készítette: Háda Béla 
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