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Életről, pályáról 
Interjú Vadász Sándor professzorral 

 
Vadász Sándor az ELTE Új- és Jelenkori Egye-
temes Történeti Tanszékének professzora 80 
éves. Ebből az alkalomból életéről, munkásságá-
ról, terveiről kérdezzük.  

 
aposváron születtem 1930. február 3-án. A városnak akkoriban 
polgári arculata volt. Édesapám postaaltisztként dolgozott. Tőle 
két jó tulajdonságot örököltem: az igazságérzetet és a nagy mun-

kabírást. Édesanyámnak igen finom ízlése volt, s ez mindenben megnyilvá-
nult, a lakáskultúrától kezdve az öltözködésig. Mindketten szerették az éle-
tet. Röviden kispolgári életformában éltünk.  Szüleimet azért is nagyon be-
csülöm, mert mindent megadtak és biztosították a tanulás nyugodt körül-
ményeit. 1941 nyaráig, a II. világháborúba való belépésünkig semmiben 
nem szenvedtem hiányt. Az alapítóról, Somsics Pál grófról elnevezett fiú-
gimnáziumban kitüntetéssel érettségiztem 1948-ban. Tudom, a mai generá-
ciók számára szokatlanul hangzik, amit most mondok: mi nagyon sokat ta-
nultunk, minden este általában fél tízig.  

 
A negyvenes, ötvenes évek fordulóján volt egyetemista. Milyen volt akkor történe-

lem szakos hallgatónak lenni? 

 
1948-ban kerültem a bölcsészkarra, ami akkoriban még ugyanitt volt a Mú-

zeum körút 6-8 szám alatt. Egy rokonom, a gimnázium pedellusa, minden ere-
jével megpróbált lebeszélni arról, hogy tanár legyek, de nem tudott. Az én ge-
nerációm tanítani akart, s bennem és a többiekben egyaránt megvolt a hivatás-
tudat. Az egyetemen tanulócsoportok voltak, s ezeknek igen nagy összetartó 
erejük volt. Akkoriban elképzelhetetlen volt az a manapság gyakori jelenség, 
hogy egyes hallgatók egyáltalán nem ismerik évfolyamtársaikat. Mi gyakran 
vitatkoztunk és ezek nem álviták voltak, mivel ki akartuk bontani a saját sze-
mélyiségünket. Igaz, voltak köztünk karrieristák is. A Horthy-korszak gazdag 
családjainak gyerekei közül szép számmal jártak a bölcsészkarra, s ők mindent 
megtettek, hogy beilleszkedjenek az új rendszerbe. És az akkori egyetemisták 
között voltak meggyőződéses kommunisták is. A mozgalmi munka, amely ek-
kortól jelent meg az egyetemeken, szintén része volt az életünknek, és abban 
mindenkinek részt kellett vennie. Volt, hogy az embernek azt mondták, te hol-
naptól agitátor leszel, te pedig faliújság felelős és még sorolhatnám a feladato-
kat. S ezt a munkát akkor is végezni kellett, ha tudtuk, hogy egy leegyszerűsí-
tő, sőt primitív propagandával kell dolgoznunk. Én csak annyit próbáltam ten-
ni, amennyi kötelező volt, s emiatt többször is megkaptam, hogy nem vagyok 
elég alapos a mozgalmi munkában. Egyetemi éveimre esett az egyetemek ideo-
lógiai alapon történő „megtisztítása” is. Nagy nevek estek áldozatul ennek és 
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küldték el őket az egyetemről, mint például Váczy Pétert, Hóman Bálintot, 
Hajnal Istvánt, Domanovszky Sándort, Bibó Istvánt és Kosáry Domokost. He-
lyükre a népi demokrácia feltétlen hívei jöttek, sok esetben Moszkvából. 
Közülük Andics Erzsébet nevét kell megemlítenem, aki akkoriban a kultúra 
és az oktatás területén élet és halál ura volt. Az egyetemi évek alatt fizikai 
munkát is végeznünk kellett. Dunaújvárosban (akkor Sztálinváros) segéd-
keztünk az acélmű építésében. Ott hallottam életem legrövidebb szónokla-
tát. Az építésvezető kiállt elénk és a következőt mondta: „Az elvtársak eddig 
csak tanultak. Most mutassák meg, hogy dolgozni is tudnak!” És mivel fiatalok 
voltunk, azért szórakoztunk is, és a szerelem se került el minket. Magam  is 
az egyetemen ismertem meg a feleségemet. A mai fiataloktól azonban azt 
hiszem egy dologban különbözött a helyzetünk, életünk: a politika min-
denütt jelen volt és senki nem vonhatta ki magát a hatása alól. 
 

Mikor, és hogyan fordult Professzor Úr figyelme az egyetemes történelem felé? 

 
Meg kell, hogy mondjam, a választás nem igazán az én érdemem. Az el-

ső professzorom ugyanis Gerőné Fazekas Erzsébet, Gerő Ernő felesége volt. 
Mindjárt hozzáteszem, hogy nem szabad a férje miatt negatívan  megítélni 
őt, mert Gerőné alapvetően jóindulatú ember volt. Ő tanácsolta nekem, 
hogy foglalkozzak a francia forradalom történetével. Gyakorlatilag ráállított 
egy pályára. 1952-ben kerültem a tanszékére és 1956-ig a francia forradalom 
történetével foglalkoztam. Korábban is érdeklődtem az egyetemes történe-
lem iránt, mivel nem csak Magyarország története kötött le. Érdekelt a 19. 
századi Európa története, de a két világháború is. Ez az érdeklődésem azóta 
is megmaradt. Fő kutatási területem az 1789-től 1918 végéig tartó időszak, 
noha vannak kutatásaim az 1920-as, 1930-as évekből is. Franciaország tör-
ténetét a hosszú 19. században figyelemmel kísérem, mert példaértékűnek 
tartom. Az utóbbi időben annyi változás történt, hogy 10 - 15 éve eszmetör-
ténettel is behatóan foglalkozom.  
 

Hogyan élte meg 1956-ot? Vállalt valamilyen közéleti szerepet? 

 
Egy kis karcolást én is ejtettem az akkori Magyarország arculatán. Előre-

bocsátom, hogy nekem csak október 23-án estig volt szerepem. Nem gyáva-
ságból, hanem azért, mert az egyetemen már mutatkoztak olyan jelenségek, 
amelyek nekem nagyon nem tetszettek. Amikor hirtelen nagy változások 
történnek egy országban, gyakran oda nem való emberek is felszínre kerül-
nek. 1956-ban kari DISZ-titkár voltam és az október 23-i felvonulás előké-
szítésében volt részem. A jogi kar fiatalságával szervezkedtünk közösen. 
Valamelyik külvárosi kerületbe is kimentünk, talán Ferencvárosba, és ott 
különféle üzemeknél kerestünk kapcsolatokat, támogatást.  Úgy tudnám 
összefoglalni, hogy amiben én ténylegesen részt vettem, az a forradalom el-
ső napjának és az előtte való heteknek a szervezőmunkája. 
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Hogyan érintette a forradalom és a szabadságharc leverését követő megtorlás?  
 

Engem nemcsak érintett, hanem sújtott is. Túlzás nélkül állíthatom, hogy 
életem legsötétebb időszaka volt. Szamuelly Tibor volt a tanszékünk vezetője 
és egyúttal rektorhelyettes is. Ő az 1919-es tanácsköztársasági vezető unokaöcs-
cse volt. 1957 májusában a kezembe nyomott egy hivatalos iratot, amin az állt, 
hogy áthelyeznek egy fővárosi általános iskolába. Szamuelly azonban azt 
mondta, hogy „megkegyelmez” nekem, nem akar az egyetemről eltávolítani, 
ezért a kari történeti könyvtárba kerülök könyvtárosnak. Nem a munka miatt 
kárhoztattam ezt, hanem azért, mert megfosztottak a tanítás és a kutatás lehe-
tőségétől. A rendszer kegyetlenségéhez csak annyit, hogy kisebbik fiam, Balázs 
születésekor nem kaptam egy fillér fizetésemelést sem. Előfordult az is, hogy 
valaki átment az utca másik oldalára, csak azért, hogy ne kelljen köszönni egy 
olyan kollégájának, aki ellen éppen eljárás folyt. Egy utcai köszönés, egy vacso-
rameghívás egyaránt gondot okozhatott politikailag. Ez persze nem velem 
esett meg, de hasonló történeteim nekem is vannak. Valamikor az 50-es évek 
végén egy kollégával beszélgettem a folyosón, amikor ő hirtelen tett egy sasszé 
lépést. Nem tudtam mire vélni a dolgot, amíg hátra nem néztem. Kiderült, 
hogy a dékán jött felénk, és a kolléga nem akarta, hogy a dékán együtt lássa ve-
lem. Ehhez hasonló az az eset is, amikor nem kaptam tejport. Jól tudták, hogy 
csecsemő van a családban, mégsem kaptam, mert aki osztotta, nem akarta, 
hogy meglássák miközben nekem is ad. Ezt a korszakomat sporthasonlattal él-
ve ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy csatárt úgy elkaszálnak, hogy a futó-
pályára csúszik, és úgy kell visszakúsznia a pályára. Valóban nagyon nehéz 
volt az újrakezdés. 1964-ben lettem a Magyar Tudományos Akadémia aspirán-
sa, majd 1969-ben szereztem kandidátusi fokozatot a Lenin és a zimmerwaldi bal-
oldal című kandidátusi disszertációm megvédésével, majd visszakerültem a 

tanszékre, és lassan titulusban is követtem a többieket. 
 

1989-ben jelent meg „Emberek és eszmék a francia forradalomban” című monográ-
fiája. Milyen fogadtatása volt? Úgy gondolja, hogy ez a történelmi esemény elegendő 
figyelmet kapott idehaza a bicentenárium idején? 

 

Nehéz megválaszolnom ezt a kérdést, mivel ebben én is érintett vagyok. A 
könyvem fogadtatása alapjában véve jó volt, egy bírálatot leszámítva. Ennek 
valójában nem sok köze volt a recenzióhoz, mivel a ledegradálás és személyem 
lejáratása volt a célja. Nagyon kellemetlen volt ez a bírálat, de viszonylag köny-
nyen túltettem magam rajta. Nagyon jól esett és elégtételt is jelentett, hogy nem 
sokkal a rendszerváltás után bejött hozzám két hallgató és azt mondták: „pro-
fesszor úr, ezt a könyvet teljes lelkiismerettel vállalhatja.” A könyv olyan időszak-

ban jelent meg, amikor a forradalmak, mint olyanok eleve gyanúsak lettek. A 
francia forradalommal kapcsolatban pedig a szakma- és a nagyközönség egy 
része is kimondottan hajlott az általánosítás és a felszínes megítélés felé. Ennek 
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a lényege abban állt, hogy a forradalom csak terror, csak guillotine, csak jako-
binus rémuralom volt. Azt mondhatom, hogy ez a nagy jelentőségű törté-
nelmi esemény az előbb felsoroltak miatt nem kapta meg azt a figyelmet, 
amit megérdemelt. A szűklátókörűek mondhatnak, amit akarnak, de a fran-
cia forradalom hatása az egész 19. században jelen volt, sőt bizonyos érte-
lemben a mai napig érezhető. Nem a mindennapok eseményei, hanem szel-
lemi öröksége miatt. 
 

Hogyan látja ma az egyetemes történelmi kutatás helyzetét? 

 
Nehéz, de nem lehetetlen feladat. Azt kell látni, hogy a hungarocentrikus 

látásmód erősödik. Ez nem kedvez az egyetemes történelmi vizsgálódásnak, 
ráadásul tarthatatlan álláspont. Nem vagyunk sem nagy–, sem középhata-
lom, tehát nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk a nagyvilág ese-
ményeit. Ezt különben ma már a nagyhatalmak sem tehetik meg.  Sajnos ki 
kell mondani, hogy sok történésznél is hiányzik az egyetemes történelmi lá-
tószög. Ez azért is hiba, mert nincs olyan nagyobb eseménye történelmünk-
nek, amely kizárólag magyar jellegű lenne. A nemzetközi helyzet alakulása 
szinte mindig hatással volt a mi történelmünkre is.  Előny a fiatalabb kutatók-
nak, hogy javultak az utazási lehetőségek és egyre többen beszélnek idegen 
nyelvet vagy nyelveket. Fontos a figyelem és az utánajárás. Számos példát 
tudnék mondani, hogy itt Budapesten is nagyon sok értékes egyetemes törté-
neti jelentőségű forrást találtam. Hiszem és vallom, hogy Magyarországon 
minden ellenkező híresztelés ellenére lehet és van értelme kutatni az egyete-
mes történelmet. 
 

Professzor Úr évekig ismeretterjesztő műsort vezetett a közszolgálati rádióban. Mit tar-
tott fontosnak megosztani a nagyközönséggel? Hogyan látja az ismeretterjesztés helyzetét? 

 
Rendkívül fontosnak tartottam és tartom az ismeretterjesztést. Úgy gondo-

lom, hogy nemcsak a „vájt fülűekkel”, vagyis a szakmabeliekkel kell megosztani 
kutatásaink eredményeit. Elsősorban az érettségizetteket és természetesen a 
diplomásokat céloztuk meg. Azokat, akik nem foglalkoznak behatóan a törté-
nelemmel, de képesek megérteni az ismertebb események fő mozgatórugóit. A 
rádiós ismeretterjesztés úttörői Karsai Elek, Hanák Péter és Benda Kálmán vol-
tak, akikhez később én is csatlakoztam. Mindent megtettünk, hogy a különbö-
ző korszakokat közel hozzuk az érdeklődő hallgatókhoz. Melyek voltak ezek? 
Magyar történelemből az államalapítás, a tatárjárás, Hunyadi Mátyás kora, 
Mohács, a Rákóczi-szabadságharc, 1848-1849, Trianon. Egyetemes történelem-
ből főleg a 19- 20. század, utóbbinál a világháborúk és a holocaust. Volt egy 
nem túl nagy, de igen megbízható hallgatósága ezeknek a műsoroknak, akik 
igényelték a történelmi ismeretterjesztést, s ezt a leveleik is bizonyították. Mi a 
legjobb tudásunk szerint igyekeztünk ennek eleget tenni, de sajnos mára már 
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vége, mert megszűnt a műsor. 2007-ben Rádiós Történelem címmel nyomtatás-
ban is megjelent 25, korábban elhangzott rádiós beszélgetés.   
 

Amikor egy harmadéves egyetemi hallgató konzulense lesz, milyen tanácsokat ad 
neki, s melyek azok az instrukciók, amelyeket a kezdet kezdetén fontosnak tart közölni? 

 
Azok közé a történészek közé tartozom, akik a történeti forrást mindenek 

előtt valónak tartják. A kezdet kezdetén meg kell tanítani a hallgatónak a he-
lyes forráskezelést és a forráskritikát, majd a források összehasonlító elemzését 
kell elvégeznie. Ezen kívül a szakirodalomban fellelhető különböző vélemé-
nyek ütköztetését is fontosnak tartom. A tanárnak az egyik legfontosabb fel-
adata a szakdolgozóival való intenzív foglalkozás. Én már jóval a leadási határ-
idő előtt szoktam kérni egyes fejezeteket, hogy lássam hallgatóim stílusát és 
segíteni tudjak, ha szükséges. Nem szabad elfeledni, hogy a szakdolgozat az a 
mű, amelynek készítése során leginkább kiderülnek az adott hallgató kutatói 
képességei. Fontosnak tartom, hogy a konzulensi segítség személyre szabottan 
történjen, nem lehet sablonokkal dolgozni, mivel minden hallgatónak más az 
erőssége. A tanárnak igazodnia kell ehhez. Ha például valaki nagyon egy adott 
irányzat, vagy tudományág felé húz, meg kell próbálni az „arany középúton” 
tartani. Mindig az volt a célom, hogy szakdolgozóim a lehető legtöbbet hozzák 
ki saját kutatásaikból. Összegezve: a hallgatónak éreznie kell, hogy a tanár tö-
rődik vele, érdekelt a sikerében, nemcsak formális kettejük viszonya. 
 

Ha visszagondol az életművére, mely munkáit  emelné ki?  

  
Ahol nagyon sok újat mondtam, az a Vix és Károlyi című írásom, ami a 

Hadtörténelmi Közleményekben jelent meg. Ezenkívül meg szeretném emlí-
teni azokat a publikációimat, amelyek az antanthatalmaknak Magyaror-
szággal kapcsolatos terveiről szóltak. Egy Párizsban zajlott kutatásom al-
kalmával megtaláltam Frankel Leó hadbírósági dossziéját is. Lényegesnek 
tartom még stockholmi kutatásaimat, és az ezek alapján készült svéd nem-
zettudat sajátosságait elemző írásomat.  Nagy hirtelen ezeket említeném, 
amelyekben kulcsfontosságú eseményekkel és elméleti kérdésekkel kapcso-
latban hoztam új eredményeket. Nem merek pontos számot mondani, de 
úgy gondolom, hogy több mint tíz ilyen írásom volt. Ez nem azt jelenti, 
hogy a többi írásomban nem volt új, de ezek voltak azok, amelyek szinte 
száz százalékosan ismeretlen forrásokon alapultak. 
 

Professzor Úr szerint mi a legszebb a kutatómunkában? 

 
Hadd hivatkozzak egy kollégára, aki sajnos már nincs köztünk. Varga János 

mondta egyszer, hogy a történész munkájának az a legszebb része, amikor még 
ott ül a levéltár kutatótermének a csendjében. A feldolgozás kezdetével már 
különféle fékek lépnek működésbe. Teljes mértékben egyetértek vele. Annyit 
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fűznék hozzá, hogy szerintem a kutatás tulajdonképpen halottidézés. A törté-
nész megidézi és feltámasztja azokat, akik egykor a történelmet csinálták.  
 

Milyen tervei vannak a jövőre nézve? 

 
Mostanság inkább tanulmányírással foglalkozom. Ehhez olyan forrásokat 

használok, amelyeket eddig nem volt időm feldolgozni. Elsősorban korábbi, 
külföldi kutatásaimból hazahozott, a szekrényem mélyén pihenő jegyzeteimre 
gondolok. Ezek a témák javarészt magyar és egyetemes történelmi határterüle-
teken, francia-magyar, német-magyar, orosz-magyar, stb. kapcsolatokban mo-
zognak. Van egy új kutatási területem, amit eddig még nem említettem. Nagy-
jából tíz éve kutatok az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. 
Nagyon szeretnék az itteni a kutatásaimból egy összefoglalót írni. Ilyesmi le-
hetne a címe: „Egyetemek és az állambiztonság.” Terveim tehát vannak, és nem is 

adom fel őket. Csak az erőmből és az időmből fussa! 
 

Ehhez kívánok erőt, egészséget! 

 
Az interjút készítette: Tóth Péter András  


