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Életem során számos interjút ad-
tam ugyan, de egy összefüggő, 

egész kötetet kitöltő interjúsort még 
soha. Belevágtunk. Úgyszólván na-
ponta kaptam a kérdéseket, melye-
ket azon frissiben megválaszoltam. 
Hosszú hónapok munkájával így ké-
szült el ez a kötet. A kérdések szemé-
lyes vonatkozásúak és közérdekűek 
voltak egyaránt, széles spektrumot 
öleltek fel múltról, jelenről, Magyar-
országról és a világról, életemről, né-
zeteimről és mások nézeteiről. Mivel 
életem immár közel kilenc évtizedet 
ölel fel, és az elmúlt, kereken másfél 
évszázad alatt Magyarországon tíz 
rendszerváltás zajlott le, s abból öt 
az én életemben, a témák elkerülhe-
tetlenül korszakok fel- és letűnéséről 
is szólnak, amit a kötet címe a Naple-
menték kifejezésével érzékeltet...
A kérdésekre adott válaszaim mögött 
ott van az egész életem. Közgazdasá-
gi és történelmi tanulmányaim, éle-
tem minden tapasztalata fasiszta bör-
tönöktől történelmi változásokban, 
jobbító reformokban és rendszervál-
tásban való közreműködésemig...
Mivel közel harminc éve Ameriká-
ban dolgozom és élek, de Magyaror-
szágon születtem, és életem első hat 
évtizedében ott éltem, és részese vol-
tam történelmének, válaszaim termé-
szetszerűen ölelik fel élményeimet és 
tapasztalataimat mindkét, egymástól 
tízezer kilométerre eső világról...
Nagy megrázkódtatásokat éltem át, 
de nagy hiteket merítettem belőlük, 
és végtelen, sokszor naiv optimiz-
mussal hittem a történelmet formáló 
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kötet. Ezekben jeles tudósok és közéleti személyiségek 
párbeszédei közvetítenek igényes tartalmakat az olva-
sóknak.  E fontos küldetést teljesítő sorozatba illeszke-
dik a Berend T. Ivánnal folytatott beszélgetésfolyam 
is. Berend T. Iván az MTA volt elnöke és az American 
Academy of Arts and Sciences nemrég megválasztott 
tagja, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutató professzo-
ra. Munkássága – csak az elmúlt negyedszázadra te-
kintve – nagy gazdagsággal folyt, melyet 31 megjelent 
kötet jellemez. Legutóbbi könyve 2017-ben jelent meg 
az egyik legszínvonalasabb angol kiadónál az Európai 
Unió válságáról és jövőjéről. Ez – a számos elismerés 
és választott tagság mellett – arra utal, hogy Berend 
professzor gondolatai továbbra is világszerte nagy 
visszhangra tarthatnak számot. Az immár egy évtize-
de írt önéletírását jól viszi tovább a közelmúltat és a 
jelenkort nagy témagazdagsággal tárgyaló dialógus. 
A kötetben található elemzéseket a blogbejegyzésekre 
emlékeztető, szépirodalmi igényű esszék, történetek 
teszik teljesebbé, melyek a kérdésekre adott válaszok-
kal ötvöződve, új sikerműfajjá válhatnak.
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jobbító beavatkozásban. Elkerülhe-
tetlenül óriási csalódások értek tehát, 
más szóval életem igazán összekap-
csolódott az ország hányatott életé-
vel, amiről ma már felszabadultan 
tudok beszélni. Bizonyos vagyok 
benne, hogy élményeimet sok olvasó 
saját hasonló élményeként maga is 
megélte.
Történész vagyok, és évtizedeken 
át tanulmányoztam a 19–20. száza-
di magyar, közép- és kelet-európai, 
valamint összeurópai történelmet, 
a kontinens hatalmas regionális kü-
lönbségeit és azok gazdasági, társa-
dalmi és kulturális hátterét. Az utób-
bi néhány évben elmélyedtem az 
Európai Unió történetében, amit a 
kontinens legnagyobb történelmi 
teljesítményének tartok, s ami körül 
manapság felfokozott és sokszor elfo-
gult viták zajlanak...
Mivel egész életemben tanítottam, 
és 66 év tanári munka áll mögöttem, 
ezt a kötetet a mintegy 10 ezer volt 
tanítványomnak dedikálom. Egyben 
azonban azt is remélve, hogy sokan 
mások is olvasni fogják, és az ér-
deklődők hasznos információkat és 
meggondolásra érdemes állásponto-
kat találnak majd e kötetben.
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