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→ A jelenkortörténészek 
idősebb nemzedékeinek 
tagjai – és tanítványaik 
– nem tudták, és nem is 
akarták levetkőzni régi 
beidegződéseiket.

A 20. század kutatójaként 
Vincze Gábor történész jó 
ismerője a magyar kommu-
nista rendszer kiépülésének, 
a magyar–román viszony ala-
kulásának, illetve a folyama-
tos elnyomással küzdő erdélyi 
magyarság útkeresésének. 
A Magyarországon élő kutató-
val a történész szakmában ma 
is tetten érhető kommunista 
örökségről és a múlt „ideolo-
gikus” megítéléséről beszél-
gettünk.

→ MAKKAY JÓZSEF

Hogyan ítéli meg a 20. szá-
zaddal foglalkozó magyar tör-
ténetírás „rendszerváltását”? 
Mennyire sikerült a kommunis-
ta időszak beidegződéseit levet-
kőzni? 

Annyiban történt rendszer-
váltás, hogy az 1989 előtti tabu-
kérdések megszűntek. 1956-ot 
végre nem kellett „ellenforrada-
lomnak” minősíteni, az 1944–45-
ös szovjet megszállást pedig 
„felszabadulásnak”. És nem utol-
sósorban a szomszédos országok-
ban élő magyarság 20. századi 
történetéről is lehetett szabadon 
írni. Meg kell azonban jegyez-
nem: azok az idősebb korosz-
tályhoz tartozó történészek, akik 
a marxista történetírásba nőttek 
bele – azaz a Kádár-korszak ural-
kodó ideológiáját fogadták el –, 
egy-két kivételtől eltekintve nem 
tudták megváltoztatni gondolko-
dásukat. Ez nemcsak a jelenkor-
történész szakmára igaz, hanem 
általában a véleményformáló 
értelmiség idősebb tagjaira és 
„szellemi örököseikre” is. A prob-
lémát az okozta/okozza, hogy az 
akadémiai, egyetemi kulcspo-
zíciókat ez a régi gárda uralta 
1990 után is. Mivel idejében ki-
alakítottak maguk körül egy tör-
ténészi iskolát, ezzel kinevelték 
utódaikat is, akik hasonlóképpen 
gondolkodnak, hasonló a törté-
nelemszemléletük, mint az álta-
lam „ókádáristának” tartott tör-
ténészeké. E fi atalabb nemzedék 
előbb-utóbb „belenőtt” a vezető 
pozíciókba. Összességében tehát 
felemás „szakmai rendszervál-
tásról” beszélhetünk.

A szakma mennyire rabja a 
különböző ideológiáknak? Más-
más módon viszonyul például 
egy baloldali és egy jobboldali 
történész a Tanácsköztársaság 
megítéléséhez?

A jelenkortörténészek idősebb 
nemzedékeinek tagjai – és tanít-
ványaik – nem tudták, és nem is 
akarták levetkőzni régi beidegző-
déseiket. Két példát említenék. 
A kollégák egy része még min-
dig „történelmi szükségszerű-
ségnek” tartja a Magyar Király-
ság 1918-as szétesését. Én nem 
hiszek a marxista „történelmi 
szükségszerűségben”… Ami pe-

dig a Tanácsköztársaságot illeti, 
a balliberális történészek tavaly 
is csak „maszatoltak”, a vörös 
terror helyett inkább lényegtelen 
kérdésekkel – például a „vörös 
propagandával” – foglalkoztak. 
Az is sokatmondó, hogy a kom-
munista emigráció hazaáruló, 
aljas aknamunkájával utoljára az 
1920-as években foglalkozott egy 
akkor már ismert fi atal – közép-
korász-koraújkorász – történész, 
Mályusz Elemér. Egyébként a tör-
ténész szakma nem a 2 X 2 = 4 lo-
gikája alapján működik. A múltat 
nemzedékről nemzedékre újra-
gondolják. A megtörtént, ismert 
eseményeket különbözőképpen 
lehet értékelni. Ezzel nincs is 
gond. Engem az bosszant, ha egy 
történésszel – legyen az magyar-
országi vagy szomszéd országbeli 
– közismert tényekről kell vitat-
kozni. Sajnos a hazai balliberális 
és nemzeti konzervatív szemléle-
tű történészek között azért nem 
látni értelmes szakmai párbeszé-
det, mert még mindig ott tartunk, 
hogy alapvető tényekről és nem 
azok értelmezéséről folyik a vita.

A kommunista Romániában 
köztudottan állami elvárások-
nak vetették alá a hivatalos 
történelemszemléletet, így sok 
területen nem beszélhetünk tár-
gyilagos és elfogulatlan törté-

nészi megközelítésről. Mennyire 
volt jellemző ez a Rákosi- és a 
Kádár-rendszerre?

Sztálin életében a Rákosi- és 
a Gheorghe Gheorghiu-Dej-rezsi-

mek történelemszemlélete nem 
különbözött egymástól: mindket-
tőt primitív, vulgármarxista-sztá-
linista, „osztályharcos” szemlé-
let jellemezte. (Akárcsak a többi 
„népi demokratikus” országban.) 
A különbség a két ország esetében 
akkor érhető tetten, amikor elkez-
dődik egyfajta szétfejlődés a 70-es 
években. Romániában egy neo-
sztálinista fordulat következik be, 
kiegészítve azt a mind durvább 
kisebbségellenes sovinizmussal. 
A kádári Magyarországon közben 
egy lassú kulturális liberalizáci-
ós folyamatnak lehetünk tanúi. 
Vagyis az állampárt, illetve a kul-
túrát felügyelő hatóságok – pl. a 
Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) agit-prop osztálya – a di-
rekt pártutasítások helyett inkább 
csak felügyelték a történész szak-
mát. Az „osztályharcos” történe-
lemszemlélettől lassan el lehetett 
szakadni. Persze a „legkénye-
sebb” korszak a 20. század volt, 
ott 1989-ig jó néhány téma tabu-
nak számított, amiihez nem lehe-
tett nyúlni. Ennek ellenére a hazai 
történészek összehasonlíthatat-
lanul szabadabban dolgozhattak, 

mint romániai kollégáik. Ha az 
utóbbi 30 év fejleményeit vesszük 
tekintetbe, egy érdekes különbség 
látható a hazai és a román törté-
nészek között. Nálunk az 1989 
előtti marxista történészek a neo-
liberális „divatirányok” hívei let-
tek, míg a román jelenkortörténé-
szek – az ottani „régi gárda” tagjai 
– 1989 óta nem képesek, de nem 
is akarnak megszabadulni a csa-
usiszta-soviniszta gondolkodás-
módtól. Van persze néhány ritka 
kivétel – elég, ha csak a közismert 
Lucian Boia nevét említem –, és a 
fi atal román történésznemzedék 
is kevéssé tűnik „fertőzöttnek”.

A magyarországi közéletben 
több évtizedes vita övezi né-
hány baloldali „ikon” megítélé-
sét. A legtöbb vita Szabó Ervin 
személye körül alakult ki, akit a 
bal- és a jobboldal teljesen más 
szemszögből ítél meg. Lehet-e szó 
kompromisszumos megoldásról? 

Nem értem, milyen komp-
romisszumos megoldásról be-
szélhetünk a kérdés kapcsán. 
Induljunk ki a tényekből. Ami 
a fővárosi könyvtár fejlesztését, 
könyvtárszervezői munkásságát 
illeti, a Horthy-korszakbeli utó-
dai lényegesen fontosabb sze-
repet töltöttek be az intézmény 
történetében, mint ő. Az más 
kérdés, hogy ezt a tényt 1945 után 
el kellett felejteni. A politikai 

tevékenységével kapcsolatban 
nem árt tudni: jelentős szere-
pet játszott a Kun Béla nevével 
fémjelzett 1919-es Tanácsköz-
társaság szellemi előkészítésé-
ben. Számos tanítványa fontos 
pozíciót töltött be a „proletár-
diktatúrában”. Az is tény, hogy 
részese volt egy 1917-es Tisza 
István elleni – szerencsére meg 
nem valósult – merénylet előké-
szítésének. Védelmében részben 
azt szokás felhozni balliberális 
oldalról, hogy nem lehetett kom-
munista, hiszen a Kommunisták 
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→ Vincze Gábor

A szegedi József Attila Tudományegyetem törté-
nelem szakán diplomázott 1991-ben, 2005-ig az 
egyetem Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűj-
teményének kisebbségtörténeti szakreferense 
volt. Az 1995–96-os tanévben a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem vendégtanára. 2006 
és 2014 között a hódmezővásárhelyi Emlékpont 
muzeológus-történésze. Ezt követően az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark történésze-
ként dolgozott, ahonnan 2019-ben visszatért előző 
munkahelyére. 2010 márciusától egy évig a Nagy 
Magyarország történelmi magazin főszerkesztője. 
Nős, két gyermek édesapja. Közel két évtizedig az 
erdélyi magyarság és a moldvai csángók 20. szá-
zadi történetét, Bukarest magyarságpolitikáját, 
az 1945 utáni magyar–román párt- és államközi 
kapcsolatait kutatta. Az utóbbi években állambiz-
tonsági ügyekkel, a csendőrök 1945 utáni sorsával 
foglalkozik. Önállóan vagy szerzőtársakkal, ma-
gyarul, románul, illetve angolul 19 könyve és mint-
egy 150 publikációja jelent meg.
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