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• Szeged új díszpolgára: Kristó Gyula 

Európában fölértékelödnek a nemzetek 

Kristó Gyula: A demokrácia gyakorlásához műveltség és jólét szükséges. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Itt élek 41 éve, tehát 
nyitott könyv az életem, 
ez a kisközösség ismer 
engem; ha ez a kitünte-
tés bekövetkezett, talán 
jól sáfárkodtam a dolga-
immal - mondja a ma-
g y a r k ö z é p k o r k i v á l ó 
kutatója, a József Attila 
Tudományegyetem törte-
nészprofesszora, a friss 
akadémikus, Kristó Gyu-
la. A Magyar Tudomá-
nyos A k a d é m i a május 
eleji közgyűlésén a köz-
testület levelező tagjává 
v á l a s z t o t t á k , Szeged 
n a p j á n pedig a v á r o s 
díszpolgára lett. 

0 Különös egybeesés: vá-
rosi polgárként és tudós-
ként szinte egyidőben 
kapja meg a legnagyobb 
elismerést. Megfogalmaz-
ná az érzéseit? 
- Elérzékenyültem, hiszen 

arról van szó, a szűkebb és a 
tágabb közösségem megbe-
csülését é lvezem és r i tka 
ajándékaként a sorsnak még 
szellemi és testi erőim birto-
kában, hatvan éves korom 
alatt. Itt élek 41 éve. tehát 
nyitott könyv az életem, a si-
kereim, a kudarcaim, ismert 
az érdeklődési köröm, a vitá-
im, a bekapcsolódásaim, a be 
nem kapcsolódásaim - ez a 
kisközösség engem ismer. 
Igen jó érzéssel tölt el, hogy 
ha ez a kitüntetés bekövetke-
zett, talán jól sáfárkodtam a 
dolgaimmal. Ami az Akadé-
miát illeti - először 12 évvel 
ezelőtt jelöltek. Hogy most 
lettem levelező tag, ez benne 
van a pakliban. Olyan terüle-
ten, ahol nem lehet stopperral 
mérni, nem kérhetjük ezt szá-
mon. Akkor sem lettem vol-
na elégedetlen, ha sohasem 
leszek akadémikus, mert tu-
dom, hogy nagyon sok kiváló 
ember nem lett az. Nem tré-
fából mondom, az a valóság, 
hogy akadémikussá válni: 
csapatmunka. Nekem produ-
kálni kell, akik pedig dönte-
nek, azoknak fogékonynak 
kell lenniük a munkámra . 
Még egyszer mondom: az 
egészben az a legszebb, hogy 
a két külön-külön is nagy el-
ismerést én szinte egyszerre 
kaptam. 

0 Mi lett volna, ha nem 
történész? 
- Matematikus. Csak azért 

nem mentem matemat ika 
szakra, mert akkor még szi-
gorú két szakos rendszer 
volt, és nem tudtam mit vá-
lasztani mellé. Semmi von-
zalmam nem volt a matema-
tikával szokásosan párosított 
kísérlptes tárgyak iránt, a ma-
tematika elmélete érdekelt. A 
történelemben is a forrásokra 
építkező elméletiség érdekel: 
az, hogy 

mit tudunk 
a múltból 

visszaperelni. 
0 Másként látja-e a törté-
nész a napi politikát, mint 
az az ember, aki nem is-
meri a múlt mélységeit? 
- Csak nem a választások-

ról akar kérdezni? Nekem is 
ugyanazok a tömegkommu-
nikációs források állnak ren-
de lkezésemre , mint bárki 
másnak. Ha egy vasesztergá-
lyosnak megmutatnak egy 
megmunkált darabot, talán 
szakszerűbb véleményt tud 
róla mondani - l egfe l jebb 
ennyi lehet a különbség. Ha a 
történészt a politikáról kérde-
zik, nem szakember ugyan, 
de a történelem valahol még-
is csak a politikában folytató-

dik, s a mai politikából hol-
napra történelem jegecesedik 
ki. Nos, a tör ténész dolga 
még annyiva l nehezebb , 
hogy - a példánál maradva -
mfg az elkészült vasmunka 
befejezett mű, a történelem a 
napi politikán keresztül vezet 
a jövőbe, ennélfogva soha-
sem lezárt. Futószarvas-lövé-
szetre kér? 

0 Elismerem, ez nem tör-
ténészi feladat, mégis: te-
gyen egy kísérletet! 
- A választások most le-

zajlot t e lső fordulója után 
meglepett és nem lepett meg 
- az apátia. Mert a nagyfokú 
távolmaradást az apátiának 
vagyok hajlandó betudni. A 
demokrác i a gördü lékeny 
gyakorlásához kétségtelenül 
egyfajta műveltség és bizo-
nyos fokú jólét szükséges, 
egyébként a legjobb demok-
ratikus szándékok is vissza-
ütnek. Ez a történelem nagy 
tanulsága, amely a modern 
korokban is érvényes. Na-
gyon é rdekes ezen kívül , 
hogy a vártnál is erősebben 
érvényesült az a polarizáló-
dás, amiről tudtuk, hogy be 
fog következni. Bármilyen 
szimpatikusak is valakiknek 
egyes kis pártok, a politika 
végtére profi tevékenység. 
Félő, hogy a civil szervező-
dések és a profi politikai pár-
tok közti választóvonalak ná-
lunk még nem eléggé erősek. 
A következő időszak egyik 
legnagyobb kihívása szerin-
tem az lesz, hogy a csökkenő 
számú - két-három, legfel-
jebb négy - pártnak még to-
vábbi kisebb változások után 
oly módon kell megfelelnie 
nagy tömegek várakozásai-
nak, hogy egyre erőteljeseb-
ben gyűjtőpárt jelleget ölte-
nek. Másrészt ezeknek a pár-
toknak mindent meg kell ten-
niük azért, hogy ne elbeszél-
jenek a társadalom feje fö-
lött, jobbik esetben mellette, 
hanem érdekeltté kell tenni a 
társadalmat a politikai irány-
vonalak megszabásában, a 
pártelitek kiválasztásában. 
Hiszen végső soron a politi-
kai intézményrendszernek, 

a demokráciának 
a tömegek adják 

a legitimitást. 
A részvétel i arány nem 

volt eurokonform, viszont a 

pártok számának csökkenése 
és g y ű j t ő p á r t o k k é n t való 
megjelenésük európai jelen-
ség. A kívánatos állapot az, 
amikor néhány profi, ütőké-
pes párt érdemi párbeszédet 
képes folytatni a társadalom-
mal és olyan helyzetet te-
remt, hogy az emberek való-
ban polgári öntudattal men-
nek választani, mert érzik, 
hogy történelmi távon ennek 
értelme van. 

0 Működhet a jelen ala-
kításában a történelmi tu-
datosság? Képesek va-
gyunk tanulni a magunk 
vagy a mások történelmé-
ből? 
- Egyrészt hatnak bizo-

nyos dolgok, amelyeket az 
emberek nem biztos, hogy 
észrevesznek. Azért mon-
dom, hogy bizonyos dolgok, 
mert nem tudom megnevezni 
ezeket az erőket , amelyek 
mintegy vakon hatnak. Nem 
vitás például, hogy a szocia-
l izmust sok ember akarta 
megmenteni, és amikor kide-
rült, hogy nem megmenthető, 
akkor egy csomó ember a 
„vívmányait" akarta „átmen-
teni" a kapitalizmusba. Ez 
persze nem működik, tudatos 
elhatározásokkal nem lehet 
változtatni a történelem me-
netén, nem lehet átugrani fej-
lődési szakaszokat. A történe-
lemben tehát egyrészt az em-
beri szándékok ellenére tör-
ténnek dolgok. Másrészt két-
ségtelenül lehet tanulni a tör-
ténelemből, de ennek korlátai 
vannak: hiába tudjuk, hogyan 
kellene, hogyan szeretnénk, 
egy bizonyos - számunkra 
meghatározhatatlan - ponton 
túl nem tudjuk befolyásolni a 
vak erők érvényesülését. 

0 Hogyan lehet ezzel a 
tudattal több mint nyolc-
van történettudományi 
könyvet írni? 
- Helyesbítenem kell, mert 

ugyan valóban nyolcvanon 
fölül van a könyveim száma, 
de ebből „csak" hatvannyol-
cat írtam önállóan vagy társ-
szerzőkkel, a többit szerkesz-
tettem. Azt gondolom, amit 
lehet, azt azért érdemes meg-
szívlelni a történelemből. A 
könyveim rettentő sokfélék, 
vannak közöttük különféle 
forráskiadások, névtani, ős-
történeti, Árpád-kori, Anjou-
kori, helytörténeti, magyar és 
idegen nyelvű történeti mun-
kák. A témáimat hat évszá-

zadból merítem. Ilyen meny-
nyiséget csakis úgy tudok 
produkáln i , hogy egy-
időben több témával foglal-
kozom. Kezdettől fogva 

szimultán 
játékos vagyok, 

ebben találok örömet . És 
nem szeretek öt embernek ír-
ni. Mindig ludalosan törek-
szem arra, hogy bárki, aki ér-
deklődik, örömmel olvassa 
az Írásaimat és ne legyenek 
megértési nehézségei. Mind-
azonáltal az úgynevezett nép-
szerűsítő munkáim sem es-
szék - még az egykori Mag-
vető Kiadónál meg je len t 
könyveimben is ragaszkod-
tam a l áb jegyze tekhez - , 
mert nincs fontosabb szá-
momra, mint állításaim hite-
lességének bizonyítása. 

0 A Kárpát-medence tör-
ténetének kutatójaként 
hogyan látja az itteni 
nemzetállamoknak a jö-
vőjét az európai integráci-
óban? 

- Először is: ezek jobbára 
nem nemzetállamok. Álla-
mok, amelyek több nemzeti-
ségűek. Mondjuk Franciaor-
szágban tényleg nemzetállam 
jött létre, de az nagyon ke-
mény dresszúra eredménye 
volt, amelynek hatása máig 
megnyilvánul, például abban, 
hogy az Európai Unióban ép-
pen Franciaország tiltakozik 
legélénkebben, amikor a kü-
lönféle nemzetiségi jogok el-
ismerése vagy kodifikálása 
kerül szóba. Közép-Kelet-
Európában nem jöttek létre 
ilyen nemzetállamok, még ott 
sem, ahol kifejezetten ez volt 
a szándék. De a Habsburgok 
például sohasem akar tak 
osztrák nemzetállamot létre-
hozni. Nemrég kötetet írtam 
a magyar nemzet megszüle-
téséről, most fejeződött be az 
egyetemen egy féléves kur-
zusom, amely a 

„Mi a magyar a legrégebbi 
időben?" kérdéskörrel foglal-
kozott, tehát a népi, nemzeti 
identitás kérdésével. Nehéz 
feladat, nem pályakezdőknek 
való, viszont az én koromban 
már nem illik megfutamodni 
egy ilyen kihívás elől. Ezért 
válaszolok a kérdésére. Isten-
igazából úgy gondo lom, 
hogy az államoknak a szuve-
renitás egy részéről biztosan 

le kell mondaniuk az Unió-
ban. Az állami szuverenitás 
olyan nagy dolgairól, mint 
például az önálló pénz, a sa-
ját területén teljhatalmat gya-
korló kormányzat. Biztosan 
sokáig megmaradnak az álla-
mok, de nem rendelkeznek a 
korábbi szuverenitással. Mint 
a kor történésze tudom, hogy 
az állam fogalmához a közép-
korban nem tartozott hozzá a 
szuverenitás. Egy sor nem 
szuverén állam létezett és ad 
abszurdum mindössze két 
szuverén állam volt: a kelet-
és a nyugat-római császárság. 
De ettől még a többi is állam 
volt. Az EU-ban csökkentett 
szuverenitású államok fognak 
működni - és a nemzetek 
fognak megmaradni. 

0 De mi az, hogy nem-
zet? 
- Valóban roppant nehéz 

definiálni ezt az immaterális 
dolgot, a legteljesebb termi-
nológiai zűrzavar uralkodik. 
Nemzeti tizenegy - mondjuk 
a futballcsapatra, pedig álla-
mi és nem nemzeti tizenegy-
ről van szó, hiszen Bölöni a 
román térfélen rúgta a labdát, 
mert bár magyar nemzetisé-
gű, de román ál lampolgár 
volt. A „nemzeti" rendező el-
ve nem az államhatár és az 
állampolgárság, hanem egy 
lelki tényező: az, hogy én ho-
va tartozónak érzem magam. 
A jövő Európájában nem az 
államok, hanem a nemzetek 
fognak fölértékelődni. 

0 A nyelvben-kultúrában 
kifejeződő nemzetek? 
- Nem a nyelv lesz a dön-

tően megha tá rozó , mint 
ahogy régen sem az volt . 
Annyiban volt fon tos , 
amennyiben a kommunikáci-
ót biztosította. Emlékezte-
tem, hogy a latin volt a hege-
món nyelv. A nemzet egy na-
gyon bonyolult lelki konglo-
merátum. Magyarul beszélni, 
magyar anyanyelvűnek lenni 
- beletartozik, de nemcsak ez 
a kohéziós tényező. Hanem 
az az érzés is, hogy én ennek 
a közösségnek a sorsát válla-
lom, ebben osztozom, elérzé-
kenyülök a himnusza halla-
tán, a sikerein, büszke va-
gyok nagy embereire és így 
tovább. 

A lelki azonosság, a kö-
zösségi tudat élménye a meg-
határozó. 

Nehéz ezt szavakkal kife-
jezni, hiszen egy érzésről van 

szó, a valahova tartozás él-
ményéről, ami erősen szub-
jektív - és nagyon tartós do-
log. Az a véleményem tehát, 
hogy az új Európa - egyéb-
ként ugyanúgy, mint a kö-
zépkori - többféle identitást 
tud majd kifejezni. 

0 Ezért jogos azt is mon-
dani, hogy az új Európa a 
régiók Európája lesz? 
- A régió azt fe jez i ki, 

hogy az egymás mellett élő 
emberek egymásra vannak 
uta lva . Akkor is, ha nem 
ugyanahhoz a nemzethez tar-
toznak. 

A szomszédsági 
élmény fog 

szublimálódni 
egy földrésznyire, 

ahol tiltakozni fognak az em-
berek a mesterséges elválasz-
tás és megkülönböztetés el-
len. A jövő Európája egy-
szerre lesz globalizálódó, a 
világpolgár otthona, ugyan-
akkor megmaradnak bizo-
nyos állami keretek, megma-
rad a nemzeti együvétartozás 
és ehhez fel fog zárkózni a 
regionális együvétar tozás . 
Mindezt nem most találjuk 
ki, m indegy iknek mélybe 
nyúló gyökerei vannak. A 
középkorra is jellemző volt 
egyfajta univerzalizmus, az 
emberek bármely államból 
eljártak a nagy európai köz-
pontokba tanulni, a nemzetek 
a 12-13. század óta megvan-
nak. Csakhogy aztán a nem-
zeteket a kívülről betüremke-
dő vad ideológiák tökélete-
sen megzavarták, a határok 
elválasztották a szomszédo-
kat, az államokat szembeállí-
tották egymással, kijátszották 
egymással a hazafiságot és a 
kozmopol i t izmust . Ezek a 
sarkok, szögletek fognak is-
mét l eke rekedn i . És nem 
azért, mert egyes politikusok 
ezt ta lá l ták ki és ügyesen 
megvalósítják, hanem a már 
említett, vakon ható történel-
mi, törvény szerűségek révén. 
Ezek fognak visszabillenteni 
a normális kerékvágásba, az 
emberi együttélés rendes ke-
retei közé. 

0 Szeged monográfusa-
ként, történetének ismere-
tében milyen jövőt jósol a 
városnak? Reális várako-
zás-e az európai régióköz-
pont szerepkör? 
- Ehhez végképp nem ér-

tek. A történész akkor tud 
valamit mondani a jelennek a 
jövőbe átnyúló tendenciáiról, 
ha egy szerves fejlődést kí-
sérhet nyomon. Itt erről szó 
sem lehet. Itt annyiszor sza-
kították meg a szerves fejlő-
dés menetét, hogy semmire 
sem lehet következtetni. Az 
1918-as, 1920-ban szentesí-
tett iszonyatos kataklizma 
következtében, amely az or-
szág-közepi várost az ország 
szélére dobta. Szeged elve-
szítette déli és keleti hátor-
szágát. Nem volt elég ezt el-
szenvedni, utóbb a jugoszláv 
határ közelsége miatt nem-
fejlesztésre (télték. Tudomá-
sul kell venni, hogy Szeged -
nem először, hiszen a török 
alóli felszabaduláskor példá-
ul a túlsó parton a félholdas 
zászló lobogott - újra határ-
város lesz. Legalábbis a mi 
életünkben bizonnyal itt fog-
nak húzódni az Unió határai, 
és ezek a l ighanem kemé-
nyebb határok lesznek, mint 
a törökkoriak vagy „láncos 
kutya-koriak". Ma még csak 
nem is sejthetjük, hogy lehet-
e régióközpont ez a város, hi-
szen ezt alkalmasint a román 

f e j l ő d é s is be fo lyáso l j a , 
amely Temesvár sorsát is 
meghatározza - vagyis teore-
tikus az a vita, amely Szeged 
vagy Temesvár régióközpont 
szerepét la tolgat ja . Annyi 
biztos, hogy addig itt semmi 
sem történik, amíg az autópá-
lya nem ér ide, nem lesz re-
pülőtér és egyéb infrastruktu-
rális hiányok miatt nem lesz 
invesztíció. 

0 Néha az az ember érzé-
se, mintha kissé sértetten 
hivatkoznánk a város 
meglévő szellemi kapaci-
tására és mintha a piacot 
hibáztatnánk, amiért ezt 
nem veszi elég jóL. 
- Az itt ö s szpon tosu l t 

szellemi kapacitás döntően 
alapkutatási jellegű, és sok-
félesége ellenére is bizonyos 
szempontból egyoldalú. Én 
félek attól, hogy az említett 
ágazatok magas színvonala 
nem lesz elég a régióközpont 
szerepkörhöz. A pénzügyi, 
az ipari, az agrár, a műszaki 
szakértelem elengedhetetlen 
az európai betagozódáshoz, a 
tőke és a technika nemzetkö-
zi áramlásába való bekapcso-
lódáshoz és ez itt jórészt hi-
ányzik. Szerény a képzés, 
alig van ilyen jellegű munka-
hely. Valamit ki kell találni, 
lépni kell, különben Szeged 
lemarad és jelentéktelen ha-
társzéli várossá süllyed. 

0 Az egyetemi integráció 
kínál valamilyen megol-
dást a képzési irányok 
gazdagítására? 
- Biztos vagyok benne, 

hogy egy sok karú egyetem 
létrejöttére nem egyszerűen 
azért van szükség, mert ezt a 
kormány óhajtja és mert vi-
lágbanki pénzhez lehet Így 
jutni, hanem 

az egyetem 
és a város 

szerves fejlődése 
érdekében is. 

A közgazdasági kar létre-
hozására már van határozat, 
ez nagyon jó , de vé lemé-
nyem szerint az említett, je-
lenleg hiányzó szakágazatok 
közül legalább még egyet 
meg kellene szervezni. Nyil-
vánvaló, hogy itt soha nem 
fognak kohómérnököket ké-
pezni. De nem tartom elkép-
zelhetetlennek - az Élelmi-
szeripari Főiskola, a Szegedi 
Biológiai Központ és a Ga-
bonakuta tó bevonásával -
egy agrárkar létrehozását, hi-
szen ehhez valóban megvan a 
szellemi kapacitás, és ez ki-
törési pont lehetne a város 
számára is. Rektor koromban 
kezdtem el mondogatni - ez 
1982-85 között volt - , hogy 
az egye temnek a fe lé kel l 
mennie, hogy szolgáltasson. 
Nem arattam akkor nagy si-
kert ezzel, pedig ma már vi-
lágosan látszik, hogy a mi te-
vékenységünket, az egyete-
mét, a piac fogja visszaiga-
zolni . Olyan képzés t kel l 
nyújtanunk, olyan erőkkel és 
olyan pénzért, hogy a diákok 
ide jöjjenek és ne máshova. 
Amelyik intézmény nem tud 
p iacképes d ip lomát adni 
vagy csak túl drágán, az tíz 
éven belül meg fog szűnni. 
Magunk között szólva eddig 
se nagyon számított , hogy 
milyen minőségű a diploma; 
ezután pedig egyre inkább az 
fog számítani, hogy melyik 
egyetem adta ki. Vagyis a 
szegedi egyetemnek sürgősen 
meg kell csinálnia magát, kü-
lönben bajba kerül. 

Sulyok Erzsébet 


