
Beszélgetés Alföldy Géza professzorral
Alföldy Géza 1958-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A Történeti 

Múzeum munkatársa lett, majd az Ókori Történeti Tanszék tanársegéde. 1965-től a 
Rheinisches Landesmuseum tudományos kutatója, később a bonni, a bochumi, majd 
a heidelbergi egyetemen tanít. Römische Sozialgeschichte {1975.) c. könyvéből nem
csak nemzetközi karrierjének állomásain, Spanyolországban, az Amerikai Egyesült 
Államokban és Olaszországban, hanem világszerte tanulnak Egy negyedszázad eltel
tével most ismét tanít Magyarországon is. Pécs után, 1993 tavaszán az ELTE Böl
csészettudományi Karán tartott előadást és szemináriumot a Római Császárság tár
sadalomtörténetéről. Ebből az alkalomból készítettük vele a következő interjút.

(Meghatározó szellemi áramlatok és tanáregyéniségek)
Kezdjük a legelején. Én középiskolás koromban egy ille^ lis  katolikus bázis

csoport lelkes tagja gyanánt —  ennek a csoportnak a hatására —  igen nagy 
lelkesedéssel kezdtem foglalkozni a legújabb kori történelemmel. Ezt a szakmát 
akartam művelni, de ez az akkori viszonyok között —  1953-at írtunk — Ma
gyarországon nem látszott a legcélszerűbbnek, mivel úgy gondoltam, nem egé
szen ok nélkül, hogy meglehetősen pártos szellemű oktatást kapok. Hosszú mor- 
fondírozás után arra a következtetésre jutottam, hogy ha valaki történelemmel 
akar foglalkozni, annak rendkívül célszerű először jól megismernie az ókor tör
ténetét. Ókori történelmet akkor nem lehetett önmagában tanulni, mert az csak 
a történelem szakon belül létezett; doktorátus akkor nem volt, ezt csak 1956 után 
állították vissza. Maradt mint ókortudományi alternatíva a klasszika-filológia 
vagy a régészet. Én a régészetet választottam, és némi komplikációk után erre a 
szakra fel is vettek. Magyarországon a régészeten belül az ember tanul, ha tanul, 
egyebek között felirattant; én körülbelül harmadéves koromban eljutottam arra 
az elhatározásra, hogy nekem elsősorban ez tetszik. Miután ez nem csak, sőt 
nem is elsősorban régészeti, hanem ókortörténeti speciális diszciplína, emellett 
kötöttem ki.

Ha azt kérdezi, mely személyiségek voltak rám mint tanárok különös hatással, 
akkor először azt kell mondjam, hogy mint epigráfus nem vagyok igazán senki
nek sem a tanítványa; én ezt a mesterséget autodidakta módon kezdtem el. Volt 
itt ugyan az egyetemen némi epigj*afikai oktatás: Szilágyi János1, az aquincumi 
múzeum akkori igazgatója tartott bevezetést a latin epigrafikai, azt hiszem egy 
féléven keresztül, és Barkóczi László1 2 —  akkor a Nemzeti Múzeum régésze —

1. Szilágyi János (1907-1988): magyar régész, hadtörténész. 1935-71-ig a Budapesti Történe
ti Múzeum (melyhez tartozón az aquincumi is) munkatársa, az aquincumi ásatások irányí
tója. 1952-tol a BTM régészeti osztályának vezetője. - Fontosabb művei: Aquincum. 
(1956.); A pannoniul bélyeges téglák Inscriptionem teglarum Pannonicarum. (1933.)

2. Barkóczi László (1919-): magyar régész. A Magyar Nemzeti Múzeum római gyűjteményé
nek, majd régészeti osztályának vezetője. Az MTA Régészeti Intézetének munkatársa, igaz
gatóhelyettese. Kutatási területe Pannónia provincia története. - F.m.: Brigetio. (1951.);.
Dic Römischen Inschriften Ungarns [Magyarország római feliratai], (Mócsy Andrással, 
1976.); Pannonische Glasfunde in Ungarn [Pannóniái üvegleletek Magyarországon]. 
(1988.)
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js adott volna pár órát, ha nem jött volna 1956-ban, harmadéves koromban, ok
tóber végén mindaz közbe, ami közbejött, úgyhogy ezek az órák aztán elmarad
tak. Egyébként azok, akik diákkoromban, valamint később, egyetemi tanársegéd 
koromban itt Magyarországon nagy hatást gyakoroltak rám, a következők voltak: 
a régészeti szakon egyes tanárokra: Oroszlán Zoltánra3, Banner Jánosra4, valamint 
László Gyulára5 —  hozzájuk főszakom mellett jártam —  nagy szeretettel és sok 
mindenért hálával gondolok vissza. Szakmailag nagyobb hatást gyakoroltak rám 
.— mondjuk abban a sorrendben, ahogy bizonyos fokig a kezükbe kerültem: M a
rót Károly6, akihez részint illegálisan, más órák elmulasztásával jártam vallás
történeti órákra; ő később két évig főnököm is volt, mint az Ókori Történeti 
Tanszék vezetője. Azután Szilágyi János György7, akinél egy ideig gyakornok 
voltam a Szépművészeti Múzeumban, és ő közismert, nem éppen kíméletes, de 
rendkívül hatékony kritikájával fölkeltette bennem a becsvágyat, hogy a dolgokat 
rendesen kell csinálni. Továbbá Hahn István8, aki az egyetemen tanított. Ókori 
történeti órákra jártam hozzá, de elsősorban mint későbbi munkatársa —  az Ókori 
Történeti Tanszéken —  tanultam tőle módszerben, szemléletben igen sokat, Ta-

3.Oroszlán Zoltán (1891-1971): magyar régész és művészettörténész. 1923-tól a Szépművé
szeti Múzeum amik osztályának vezetője, majd a szegedi, 1945 és 1967 között a budapes
ti tudományegyetemen tanít. - F.m,: Mitológiai és szimbolikus képtípusok a pannon'tai sír
emlékeken. (1918.); Az Országos Szépművészeti Múzeum antik terakottagyűjteménye.
(1930.); Terakotten-Studien [Terakotta-tanulmányok]. (1945.)

4. Banner János (1888-1971): magyar régész. 1946-67-ig az ELTE egyetemi tanára. Fő’ kutatá
si területe a magyar Alföld ósrégészete. - F.m.: Hódmezővásárhely története a legrégibb 
időktől a bronzkor kialakulásáig. (1940.): Bibliographia Archeologica Hungarica [A ma
gyar régészet bibliográfiája]. 1793-1943. (1944.); A Közép-Duna medence régészeti bibli
ográfiája. (Jakabffy Imrével, 1954.)

5. László Gyula (1910-); magyar régész, festő. 1957-1980-ig az ELTE tanára. Kutatási terü
lete a népvándorláskor és honfoglaláskor régészete. A ,kettős honfoglalás” elméletének 
megalkotója. - F.m.; A népvándorláskor művészete Magyarországon. (1970.); A kettős hon
foglalás. (1978.); Árpád népe. (1988.)

6. Marót Károly (1885-1963): magyar klasszika-filológus. A kolozsvári, majd a szegedi, 
1947-től haláláig pedig a budapesti egyetem tanára. Közvetlen kutatási területe a Homéros- 
kérdés, azonban az irodalomtudomány, a vallástörténet és a néprajz számos kérdésével is 
foglalkozik. - F.m.: Kultus und Mythos [Kultusz és mítosz]. (1937.); Homeros „a legré
gibb és legjobb”. (1948.), A görög irodalom kezdetei. (1956.); Az epopeia helye a hősi epi
kában. (1964.).

7. Szilágyi János György (1918-): magyar régész, művészetlörlénész. 1952-től a Szépművé
szeti Múzeum antik osztályának vezetője és az ELTE tanára. Kutatási területe az ókori gö- 
rög-római irodalom és vallástörténet, az antik művészet története, a római császárkor előtti 
Itália, az etruszk kultúra. - F.m.: A görög művészet világa. I-ILk. (1962-); Etruszko-korin- 
thosi vázafestészet. (1975.); Corpus Vasorum Antiquorum, Hongrie I. (1980.); A görög kul
túra aranykora. (Sarkady Jánossal és Riloók Zsigmonddal, 1984.)

8. Hahn István (1913-1984): magyar ókortörténész. 1957-től az ELTE tanára. Fő kutatási te
rülete a sémi és görög-római filológia, ókori keleti és görög-római történelem. - F.m.: Az. 
ókor története. (1967.); Istenek és népek. (1968.); Naptári rendszerek és időszámítás.
(1983.)
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gadhatatlanul nagy hatással volt rám, noha nem volt tanárom, hanem kollégám 
és később barátom, Mócsy András9, aki nálam hat évvel volt idősebb, és akire 
mindig bizonyos értelemben ágy tekintettem, mint egy eszményképre — akit az 
ember egy kicsit utánozni akart, kicsit irigyelt. Mindenképpen sokat lehetett tőle 
tanulni ilyen baráti alapon is, nem utolsósorban ledorongoló kritikái révén, ame
lyeket első műveimről gyakorolt.

Tehát ennyit a magyarországi tanárokról. Az innen való elmenetelem után 
1965-ben abban a különleges szerencsében volt részem, hogy közvetlen hatása 
alá kerülhettem egy olyan kutatónak, mint Harald von Petrikovits10 11, a régész és 
sokoldalú ókorkutató, akkor a bonni régészeti múzeum vezetője. Pár évig mellette 
dolgoztam mint tudományos munkatárs. Neki nagyon sokat köszönhetek, talán 
nem annyira egészen konkrétan szakmai, mint inkább módszertani, és módszer
diszciplináris területeken; az ember megtanulta azt, hogy egészen pontosan kell 
idézni, és sok más egyebet. Azután egészen különlegesen nagy hatással volt rám 
Hans-Georg P f l a u m , a német származású francia epigráfus és ókortörténész, 
akit máig is bizonyos értelemben szinte második apámnak tekintek; ő mint fiatal 
emigránst — valaha ő is az volt, noha egészen más körülmények között — föl
karolt és támogatott. Évről évre jártam hozzá Párizsba; mindig nagy kitüntetésnek 
tartottam, ha megtarthattam az óráját. Ő is gyakran járt hozzánk. Tőle nagyon- 
nagyon sokat tanultam közvetlen szakmai téren is. Ugyanilyen hatással volt rám 
Eric Birley12, az angol epigráfus és ókortörténész, akinek szakmai és módszertani 
téren egyaránt rengeteget köszönhetek.

9. Mócsy András (1929-1987): magyar régész, történész. A Nemzeti Múzeum munkatársa, 
majd az ELTE tanára. Kutatási területe Pannónia és a római császárkor társadalom- és had
története. F.m.: Die Bevölkerung von Pannonién bts zu den Markomannenkriegen [Pannó
nia lakossága a markomann háborúkig]. (1959.); Gesellschaft und Romanisation dér romi- 
schen Provinz Moesia Superior [Társadalom és romanizáció Moesia Superior római pro
vinciában], (1970.); Pannónia and Upper Moesia [Pannónia és Moesia Superior]. (1974.)

10. Petrikovits, Harald von (1911-): német klasszika-filológus, ókorlörténész, régész. Kutatá
si területe a római-kori Rajna-vidék archeológiája és története. - F.m.: Zűr Religionsge- 
shichte dér Adrialönder [Az adriai országok vallástörténetéhez], (1933.); Das römische 
Rheinland [A római-kori Rajna-vidék], (1960.); Novaesium-Studien [Tanulmányok Novae- 
simról], (1968.)

11. Pflaum, Hans-Georg (1902-1979): Franciaországban élt német származású történész. Fó 
kutatási területei a római epigráfika és proszopográfia. - F.m.: Lesprocurateurs équistres. 
sous le Haut-Empire romáin [A procurator-lovagok pályafutása a római birodalom fényko
rában). 1-in.k. (1960-1961.); Les Fastes de la province de Narbonnaise [A Narbonne pro
vinciái Fasti]. (1978.). A  L'Année Épigraphique szerkesztőségének tagja.

12. Birley, Eric (1906-): angol ókorlörténész és régész. Fő kutatási területe a római-kori Bri
tannia régészete és hadtörténete. - F.m.: Román Britain and the Román Army [A római-ko
ri Britannia és a római hadsereg]. (1953.); Román Frontier Studies [Tanulmányok a ró
mai határokról), (társszerkeszlő, 1969.); The Román Army: Papers 1929-1986 [A római 
hadsereg: dolgozatok 1929-1986], (1988.)
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Azt kell mondanom, hogy a tanáraim közé számítom, noha a szó konkrét ér
telmében sohasem voltak azok, e század két legnagyobb ókortörténészét, Sít Ró
náid Syme13 angol ókortudóst, és Alföldi András14 magyar kutatót. Rónáid Syme- 
tól tanultam meg, hogyan kell az epigráfikát, egyáltalán az ókortörténetet mint 
olyan diszciplínát műveim, amelynek bizonyos irodalmi igényei is vannak. Syme 
a klasszikus angol történetírás tradíciójában mindig különlegesen nagy súlyt fek
tetett arra, hogy valahogy szépen és különösen olvashatóan írjon. Én ugyan soha 
nem tudtam volna az -ő nagyszerű írói stílusát utánozni, noha megpróbáltam; 
mégis azt, hogy igényesen kell írni, nem utolsósorban tőle tanultam meg, más 
szakmai dolgok mellett.

Ami pedig Alföldi Andrást illeti, ő 1965-től szintén mint egy második apa állt 
mellettem és mögöttem. Tulajdonképpen az ő tantványának tartom magam 
annyiban is, hogy diákkoromban az 6 munkái voltak az első ókori történeti, ókori 
régészeti vonatkozású munkák, amelyeket magyar nyelven olvastam. Azt a szem
léletmódot és módszert, hogy az egészen különböző forráscsoportokat —  antik 
szerzőket, antik feliratokat, régészeti forrásokat —  együtt kell nézni, végső soron 
tőle tanultam meg, részint a műveiből, részint egy nagyon közeli személyes kap
csolat révén.

(.Magyar származású ókortudósok, mint K erényi5, Alföldi és Pekáry16 külföldi 
elismertségének okairól)

Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz dolog lenne három olyan kutatót, mint 
Alföldi András, Kerényi Károly és Pekáry Tamás egy kalap alá venni. Mind
egyikük más volt a maga módján. Kerényi filológus volt, az erős német befolyás

13. Syme, Sir Rónáid (1903-1990): angol klasszika-filológus, ókortörténész. Az oxfordi egye
tem Camden professzora. Kutatási területe a római irodalom- és társadalomtörténet. - 
F.m.: Tacitus. (1958.); Sallust [Sallustius]. (1964.); The História Augusta: a call fór claity, 
[A História Augusta: felhívás a tisztázásraj. (1971.); The Augustan Arisocracy [Az augus
tusi arisztokrácia]. (1986.)

14. Alföldi András (1895-1981): magyar származású régész, ókortörténész. 1948 után Svájc
ban, Németországban és Amerikában él. Kutatási területe Magyarország archeológiája, a 
római birodalom politikai, társadalmi és eszmetörténete. - F.m.: Dér Untergartg dér Römer- 
herrschaft in Pannonién [A római uralom vége Pannóniában]. 1-II.k. (1924-1926.), Studi- 
en zűr Geschichte dér Weltkrise des III. Jahrhunderts nach Christus [Tanulmányok a 
Kr.u. III. század válságának történetéről]. (1967.); Die monarchische Representation in rö- 
mischen Kaiserrcich [Monarchikus reprezentáció a római császárságban]. (1971.)

15. Kerényi Károly (1897-1973): magyar származású klasszika-filológus, vallástörténész. 
1943-tól Svájcban él, később a zürichi C.G.Jung Intézet munkatársa. - F.m.: Die antiké Re- 
igion [Az antik vallás], (1940.); Romandichtung und Mythologie [Regény és mitológia]. 
(Levelezés Thomas Mann-nal, 1945.); Die Mythologie dér Griechen [Görög mitológia],
Il.k. (1951.); Einführung in das Wesen dér Mythologie [Bevezetés a mitológia lényegébe]. 
(C.GJunggal, 1941.)

16. Pekáry Tamás (1929-): Németországban éló magyar származású ókortörténész. - F.m.:
Die Krise des Römischen Reiches [A római birodalom válsága], (G, Walserrcl, 1962.); 
Untersuchungen zu den römischen Reichsstrassen [Vizsgálódások a római birodalmi utak
ról], (1968.); Die Wtrtschaft dér griechisch-rötnischen Antiké [A görög-római antikvitás 
gazdasága]. (1976.)
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alatt álló Walter F. Otto-féle17 filológiai-vallástörténeti iskola tanítványa; tehet
ségével, intuíciójával és a német, valamint egyáltalán az európai vagy nemzetközi 
tudománnyal állandóan fenntartott kapcsolataival túl tudta magát tenni a határo
kon. Mind a földrajzi értelemben vett határokon, mind pedig azokon a határokon 
amelyek szükségezerűleg abból adódtak, hogy Magyarország kis és szegény or
szág volt; nem lehetett itt olyan kedvező körülmények között kutató munkát 
folytatni, mint talán Angliában, Franciaországban, Németországban. Azért hozzá 
kell tennem, hogy aki dolgozni akart, az Magyarországon is mindig tudott dol
gozni, éppen elég példa volt arra, hogy mennyire vihették egyesek, akár a hú
szas-harmincas éveket vesszük, amelyek során Alföldi András és Kerényi Károly 
Magyarországon nemzetközi színvonalú tudósokká nőttek föl, akár a későbbi kor
szakot.

Ami Alföldi Anrást illeti, ő egy egészen speciális eset. Sokszor írta, hogy az 
ókorhoz való viszonya azzal kezdődött, hogy mint diák cserepeket szedegetett 
föl Aquincumban vagy Pomázon, ahonnét származott, ahol római villák és más 
települések vannak. Ot hosszú évtizedeken keresztül elsősorban az a kérdés fog
lalkoztatta, mennyiben lehet az antik római világbirodalom történetét Magyaror
szágról, tehát a magyarországi, a pannoniai római uralom emlékei alapján meg
közelíteni. Nagyon-nagyon alaposan tanulmányozta a Pannóniát illető irodalmi, 
epigrafíkai, régészeti és numizmatikai forrásanyagot; ugyanakkor soha nem ha
nyagolta el, sőt egészen mintaszerű módon tanulmányozta az általános összefüg
géseket, a római birodalom történetét, régészetét, numizmatikáját, epigrafikáját 
és így tovább, összbirodalmi vonatkozásban. Sikerült megértenie azt, hogy Pan
nónia a római birodalomnak nemcsak szerves része, hanem bizonyos történelmi 
szituációkban egészen különlegesen kiemelkedő jelentőségű tartománya volt. Ta
lán eltúlozta egy kicsit a pannonok világuralmát a Kr. u. Hí. században, de abban 
föltétlenül igaza volt, hogy e korszak nagy pannon császárai, egyáltalán a pannon 
katonaság történelmi szerepe a római birodalmat tekintve világtörténeti szerep 
volt. Van egy nagyon szép önéletrajzi írása, ahol azt mondja, hogy Pannónia 
története számunkra világítótorony, amelyből fénysugarakkal lehet pásztázni 
nemcsak a Kárpát-medencét és annak közvetlen környékét, hanem az egész római 
birodalmat. És abban föltétlenül igaza van, hogy ha valaki intenzív és komoly 
módon foglalkozik a római-kori Pannónia történetével, akkor előbb-utóbb föl 
fogja ismemi a római történelem nagy összefüggéseit. Erre ő tehetségénél és 
hihetetlen szorgalmánál fogva képesebb volt, mint akármely más kutató nemcsak 
Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban is az ő generációján belül.

Pekáry Tamás bizonyos értelemben ugyanezt a vonalat követte, miután 1956-os 
emigrációja után hosszú ideig élt Alföldi András közvetlen közelében, aki nagy
17. Ottó, Walter F. (1874-1958): német klasszika-filológus, vallástörténész. Kutatásainak köz

ponti kérdése az általa öröknek tekinteti istenhit koronkénti változása és az istenvilág visz- 
szahatása az emberi világra. - F.m.: Die Manen [A halottak szellemei]. (1928.); Die Göt- 
ter Griechenlands [Görögország istenei]. (1929.); Dionysos. (1933.), Kerényi tanulmánya 
az általa képviselt irányzatról: Hegels Wiederentdeckung dér Götter Griechenlands und 
dér Humanismus dér Zukunft [Görögország isteneinek hegeli újrafelfedezése és a jövő hu
manizmusa). (1971.)
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hatást gyakorolt rá. Hasonló módon mint Alföldi András, ő is elsősorban a nu
mizmatikából indult ki, és erről a szűkebb speciális területről jutott el oda, hogy 
a római gazdaságtörténetről vagy a római császárkultusz történetéről valóban 
iránymutató átfogó képe legyen.

(Magyar ókortudomány ma, Magyarországon)
Nem egészen könnyű erre a kérdésre választ adni, több okból: személyes okok

ból, mert nem érzem magam arra hivatottnak, hogy esetleg bíráljak embereket, 
ugyanakkor egyeseket, akik nagyon közel állnak hozzám, talán kedvezőbb fénybe 
állítok, mint ahogy az objektív lenne. Mindez azért nem változtat a lényegen.

Széchenyi mondása, hogy egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak, ebben a 
vonatkozásban is föltétlenül igaz. A magyar ókortudomány nagy egészében, 
összehasonlítva más hasonló sorsú országok —  tehát egykori kommunista orszá
gok —  helyzetével 1945 és 1989 között, semmi esetre sem volt rosszabb, gyen
gébb vagy eredménytelenebb, mint a csehszlovákiai, a lengyelországi, a romániai, 
a bulgáriai vagy a keletnémet ókorkutatás. Persze ez csak egy általános kép, és 
ezen belül erősen disztingválni kellene az egyes szakterületek között. Voltak és 
vannak a magyar ókortudománynak olyan területei, amelyeken szerintem messze 
felülmúlja az említett országok ókortudományát, és vannak olyan tudósok, akik 
a nemzetközi élgárdához tartoznak. Nem vagyok sem egyiptológus, sem asszírj- 
ológus, de azért annyit tud az ember a rokon szakmák területéről, hogy Kákosy 
László mint egyiptológus, vagy Komoróczy Géza mint asszíriológus a nemzet
közi élvonalba tartoznak, vagy hogy Borzsák István mint klasszika-filológus két
ségkívül egyike a legkiemelkedőbb személyeknek az ő szakterületén és korosz
tályában a nemzetközi tudományosságban. Ugyanígy sorolhatnánk még egy sor 
más nevet is, akár elhunytakét, például Hahn Istvánét vagy Mőcsy Andrásét, akár 
számos élő kutató nevét is.

Ugyanakkor azonban vannak nehézségek és hiányosságok is, amelyek megle
hetősen súlyosak; jó lenne ezeket mielőbb kiküszöbölni. Én a problémákat a 
következőkben látom. Első helyen azt kell mondani, hogy ha a magyar ókortu
domány bizonyos területeken kiváló eredményeket ért el, az elsősorban egyes 
személyek, azt lehetne mondani, sok tekintetben izolált személyek szinte vélet
lenszerű eredménye volt. Véletlenszerű annyiban, hogy adódott egy ilyen tehet
séges vagy egy olyan szorgalmú ember, aki ezt vagy azt a körülmények ellenére 
el tudta érni. Az általános körülmények nemigen kedveztek az ókortudománynak. 
Ezt nem akarom csak a kommunista rendszer hibájának betudni. Sok minden 
van “  hadd mondjam így —  a magyar mentalitásban is, ami nem föltétlenül 
kedvező a team-szerű munka számára, hogy együtt dolgozzanak az emberek, 
hogy a munkájuk értelmét nem utolsósorban abban lássák, hogy együtt érünk el 
eredményt: egy intézet, egy intézmény, egy szakma a maga egészében kell hogy 
fölemelkedjék. Magyarországon mindig is volt egy, természetesen másutt is meg
lévő, de itt talán különösen kiforrott hajlam arra, hogy először vagyok én, azután 
következik egy nagy űr, és aztán beszélhetünk a többiekrői. Ezen elsősorban úgy 
lehetne^ segíteni, hogy az egyetemi intézeteket sokkal inkább intézetté kellene 
tenni. Én nagyon jónak tartom azt, ahogy például Németországban —  legalábbis 
bizonyos egyetemeken —  sokkal jobban kötődnek az emberek egymáshoz vagy
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esetleg egy nagynevű tudóshoz, sokkal intenzívebben dolgoznak együtt, közös 
publikációkat készítenek.

A mi heidelbergi intézetünkben megvan a formája annak, hogy minden héten 
összejöjjünk és megbeszéljük a dolgokat. Van egy úgynevezett „Doktorandenk- 
olloquium”, ahol a munkatársaimmal és tanítványaimmal minden héten megvi
tatjuk az új szakirodalmat, és hogy ki mit csinált. A középhaladó diáktól a pro
fesszorig mindenki teljesen egyforma joggal, ranggal és céllal adja elő, hogy 
éppen mivel foglalkozik. Teljesen mindegy, hogy még nem egészen kiforrott 
vagy nem egészen nagy jelentőségű eredményekről van szó, a lényeg az, hogy 
beszéljünk róluk és hogy egymással kapcsolatot tartsunk. Én nagyon remélem, 
hogy az ilyen intézeti szellem az elkövetkező időkben itt is jobban ki fog alakulni. 
A kommunista rendszer annyiban ártott az ilyesminek, hogy az emberek bizonyos 
fokig távolságot tartottak egymással szemben, nemcsak karrierkérdések miatt, 
hanem mert —  mindannyian tudjuk, még az Önök generációjában is —  nem 
mindenki beszélhetett nyíltan mindenkivel mindenről. Ez ma már így nem áll 
fönn. Tehát én nagyon üdvözölném azt, hogyha az egyetemek és az egyetemeken 
belül az egyetemi intézetek, tehát mondjuk a Régészeti Intézet vagy az Ókortör
téneti Intézet sokkal inkább egységet képeznének, homogénabbak lennének, sok
kal jobban bevonnák a diákokat a munkába. Ha együttműködésről beszéltem, 
akkor egyáltalán nem csak a professzorokra vagy a tanársegédekre gondoltam, 
hanem a diákokra is, és a diákok közül sem csak azokra, akik már disszertációt 
vagy szakdolgozatot írnak. A fiatalokat kezdettől fogva, tojásból kibújt gólyako- 
ruktól kezdve be kell mindebbe vonni, mert ők ugyanolyan egyenrangú jö 
vendőbeli kutatók, mint az idősebbek vagy a beérkezettek. Ennek nem sok nyo
mát látom — legalábbis jelenleg — Magyarországon az egyetemeken. Most már 
két egyetemről is van meglehetősen közeli tapasztalatom, Budapestről és Pécsről. 
Pécsett egyébként —  Visy Zsolt érdeme ez elsősorban —  láttam némi ilyen 
szellemet kibontakozóban pár hallgató körében, akik szinte ott élnek azon a tan
széken, csakhát sajnos ott a könyvtárat és a helyiségeket illetően nagyon ked
vezőtlenek a feltételek. Van egy szoba, az úgynevezett „bunker”, ahol páran 
mindig együtt vannak, együtt dolgoznak és együtt uzsonnáznak; ez is hozzátar
tozik az ilyen kapcsolatokhoz. Ezt fejleszteni kell; nagyon fontos dolog.

Van egy másik nagyon lényeges alapja annak, hogy a nívót általánosan emelni 
lehessen, és ne csak egyes, véletlenül nagyon tehetséges vagy szerencsés kutatók 
eredményei csillogtassák a magyar tudományt nemzetközileg. Hála Istennek vagy 
a történelmi fejlődésnek, ma egészen mások a feltételek, mint még pár évvel 
ezelőtt —  hogy az én diákkoromról ne is beszéljünk —  arra, hogy a fiatalok 
elmenjenek világot látni, külföldön tanulhassanak, ösztöndíjakat kaphassanak, te
hát hogy olyan fiatalon és olyan alaposan, ahogy csak lehet, közvetlenül megta
pasztalják, hogy mi a nemzetközi tudományos színvonal, és az ilyen tapasztala
tokat visszahozva Magyarországra, érvényesítsék ezeket itt. Erre ma nagyon sok 
lehetőség van, és látom, hogy diákok, fiatal kutatók ezeket meglehetős buzga
lommal igyekszenek kihasználni. Erre szerintem még nagyabb mértékben kellene 
törekedni. Egyébként, ha tudok, én mindenkinek nagyon szívesen segítek ezen 
a téren. A saját életemből is tudom, és éppen elég példán láttam, milyen hihe-
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tétlenül fontos, hogy valaki —  főleg, ha egy kis néphez tartozókról van szó, mint 
a magyarság esetében —  ne csak egy helyben nőjjön föl mint tudománnyal fog
lalkozó ember. Kezdettől fogva látni kell azt is, hogy más is van a világban. 
Nemcsak hogy egy nemzetnél nem vagyunk alábbvalóak: azt sem kell hinni, 
hogy minden más nemzetnél fölébbvalók vagyunk. Nagyon sok mindenre rádöb
ben az ember, többek között saját hibáira és hiányosságára, amikor látja, hogy 
más országokban milyen lehetőségek állnak fönn és hogyan gyümölcsöztetik fia
talabb vagy idősebb kutatók ezeket a lehetőségeket. Tehát annyi külföldi kap
csolatot, akkora bekapcsolódást a nemzetközi tudományos életbe, amennyire ezt 
csak lehet! Persze, mivel nem mehet mindenki egyszerre külföldre ösztöndíjjal, 
arra is kell törekedni —  és mint a példák bizonyítják, erre is van lehetőség — , 
hogy külföldről hívjanak meg vendégelőadókat.

(Az ókortudomány a tudományosság egészében)
Először is azt hangsúlyoznám, hogy teljesen tévesek azok a nézetek, melyeket 

jól ismerünk Németországból a 68-as „forradalom” és az azt követő időszak tör
ténetéből, hogy ma az ókorra már nincs szükség, az legfeljebb egy romantikus 
beállítottságú, a világtól elidegenült csoport hobbija. Az ókor története ugyanúgy 
történelem, mint a középkor vagy az újkor története. A történettudomány egysé
ges; az egyes szakterületek jelentősége nem attól függ, hogy időben mekkora 
távolságra vannak a jelenkortól, hanem attól, hogy mennyiben tudnak a jelenkor 
emberének valamit nyújtani. Minden azon múlik, hogy az ember úgy fogja meg 
a dolgokat, hogy aktuális mondanivalójuk is legyen. A történettudomány sohasem 
csak a lajstromba vétele bizonyos eseményeknek, amelyek visszavonhatatlanul 
elmúltak, hanem egyben mindig bizonyos tükör, amelyben önmagunkat látjuk. 
Ha az ember megpróbálja a történelmet, akár az ókorét, akár a XIX. vagy a XX. 
századét úgy nézni, hogy tudatosítja: ez azért fontos, mert nekünk ma minden 
történelmi tapasztalat fontos, akkor talán egészen másképpen fog hozzáállni a 
dolgokhoz. A történettudomány, akár az ókor, akár az újkor történetét nézzük, 
soha nem alkalmas arra, hogy bizonyos recepteket produkáljon, amelyeket vala
milyen társadalmi patikában be lehet váltani, hogy a mai bajokat ezekkel a tör
ténelmi pirulákkal meggyógyítsuk. De a történelmi tapasztalatok bizonyos érte
lemben hasznosíthatók, mert a történelem alanya, az ember, végső soron mindig 
ugyanaz, és abból a várakozásból lehet kiindulni, hogy hasonló szituációkban 
az emberek valahogy hasonló módon fognak reagálni. A körülmények mások, 
de hogy hogyan viszonyulnak az emberek például egy diktatórikus rendszerhez, 
milyen az emberek magatartása egy olyan társadalomban, amelyet Kari Popper 
szavával élve „nyílt társadalomnak”18 nevezhetünk, ezt semmilyen módon sem 
lehet olyan világossággal megtanulni, mint a történelemből. Ennyiben az ókor
tudomány ma pontosan ugyanolyan aktuális, mint száz vagy kétszáz évvel 
ezelőtt, és remélem, hogy száz évvel később is ugyanezt lehet majd mondani.

Az ókortudomány lehetőségeit illetően azt természetesen tekintetbe kell venni, 
hogy bizonyos szempontból a feltételek ma kedvezőtlenebbek, mint mondjuk a
18. Popper, Sir Kari Raimund (1902-): angol filozófus. The Open Society and its Enemies 

[A nyílt társadalom és ellenségei]. I-H.k. (1945.) c. könyvében.
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XIX. és a XX. század fordulóján, legalábbis a nagy nyugat-európai államokban. 
Akkor a klasszikus antik világ ismerete sokkal inkább centrális helyet kapott az 
úgynevezett általános polgári társadalmi műveltségben, lásd a nyelvoktatást, az 
ókori történelem és az antik szerzők ismeretét. Nagyapáink vagy dédapáink ge
nerációi sokkal jobban ismerték az antik szerzőket, sokszor a gimnáziumi tanul
mányaik alapján, mint ma esetleg szakhallgatók, sőt szakemberek. Emlékszem 
arra, hogy még 1950-ben, középiskolás koromban —  voltam akkor tizenöt éves
—  egy évig heti négy órában tanultuk az ókort, és a római birodalom politikai 
történetét, legalábbis bizonyos területeken, talán nagyobb részletességgel tanul
mányoztuk, mint ahogy azt ma például a heidelbergi egyetem államvizsgázóitól 
elvárják. Jó, ez a múlté; lehet siránkozni azon, hogy ez elmúlt, örülni is lehet, 
mint ahogy egyesek talán örülnek, hogy ma már nem gyötrik őket latinnal és 
évszámokkal. Nem ez a döntő végeredményben. A döntő az, hogy legyen minden 
erre alkalmas, tehát az európai kultúra alapján álló államban és társadalomban 
olyan csoport, amely tudatosítja, hogy neki az a hivatása, hogy a kulturális tra
díciónak ezt a részét ápolja. Ez annyit jelent, hogy egyetemekre van szükség, 
ahol ezeket a szakokat oktatják, hogy tudományos publikációkra van szükség; 
hogy természetesen állásokra van szükség az egyetemeken, esetleg kutatóintéze
tekben, ahol az olyan emberek, akik ilyesmivel foglalkoznak a köz javára és 
nemcsak a saját megélhetésükért vagy hobbiból, álláshoz jutnak és megbecsülést 
kapnak a társadalomtól azért a munkáért, amelyet végeznek. Hogy Magyarorszá
gon ezeken a feltételeken javítani kellene, az egy percig sem vitás; remélem, 
hogy javulni fognak. Amennyire én látom, az érdeklődés azért szélesebb körök
ben fennáll itt is az antik világ iránt. Látom, hogy állandóan jelennek meg tör
téneti és ókortörténeti vonatkozású könyvek, amelyek viszonylag hamar elfogy
nak; az antik szerzők közül legalábbis némelyiknek változatlanul igen nagy a 
keletje. Tehát van olyan közönség, amely az ókor iránt érdeklődik. A régészet a 
maga speciális módján, azzal a romantikával, amely a felfedezés élményével függ 
össze, különben is népszerű. Ezt ki kell használni- Persze, nem elég erről intel
lektuális körökben, egyetemi vagy kutatói körökben beszélni. Mindent meg kell 
tenni — és ezt egy demokráciában másként lehet megtenni, mint mondjuk egy 
totalitárius rezsimben —  a felelős politikusok felvilágosítására, hogy egy társa
dalom jövője nemcsak a technikai problémák megoldásától és az életünk tech
nikai feltételeinek biztosításától függ, hanem a szellemi kultúra ápolásától is.

(„Róma bukásában mindenki a saját életének történetét interpretálja” — egy 
mondat a Pázmány Péter Egyetemen elhangzott előadásából)

Mindenki önmagát, és itt önmagán nemcsak a személyt, hanem a kort, a tár
sadalmat, a jelent értem, de hát talán mindenki a saját személyét is interpretálja.

(Tudományos munkájának meghatározó kérdései)
Engem tulajdonképpen kezdettől fogva, vagy majdnem kezdettől fogva főleg 

társadalomtörténeti kérdések érdekeltek. Nem vitás, hogy ebben a marxista ok
tatásnak, a marxista szellemnek jelentős szerepe volt, két okból is. Egyrészt mást
—  legalábbis a hivatalos oktatási renszerben —  az ember szinte meg sem ismer
hetett, másrészt pedig mindazok a leegyszerűsítések és hamisítások, amelyek kap
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csán az ember voltaképpen már diákkorában rájött, hogy itt valami nem stimmel, 
arra sarkallták, hogy megpróbáljon önállóan gondolkozni ezekről a kérdésekről. 
Nálam valahogy találkozott ez a két vonal, és ezen a téren nagyon ki szeretném 
emelni Hahn István rám gyakorolt hatását. Ő kitűnő kutatója volt az antik tár
sadalomtörténetnek. Az vitathatatlan, hogy marxista módon gondolkozott. Mar
xista módon gondolkozni azonban korántsem bűn és korántsem megvetendő do
log, mert ez nem azonos a vulgáris marxizmus önálló gondolkodás nélküli szaj
kózásával. Egy olyan nívójú és olyan műveltségű marxista beállítottságú tudós, 
mint Hahn István szerintem ettől a beállítottságtól függetlenül, vagy talán éppen 
ennek alapján, saját generációjában az egészen különlegesen kiemelkedő kutatók 
közé tartozott. Én talán több distanciával álltam az ideológiai kérdésekhez, mint 
ő, de ettől függetlenül tőle tanultam meg azt, hogy olyan kérdések, mint a rab
szolgaság vagy a társadalmi konfliktusok, annak ellenére érdekesek, hogy benne 
vannak a Párttörténetben19, meg a Maskin-féle tankönyvben20. Amikor Német
országban 1968 táján megkezdődött az a szellemi erjedés, amely egyebek között 
oda vezetett, hogy a történészhallgatók lázadoztak az egyetemen, hogy a tanárok 
hagyják abba az egyoldalú alkotmánytörténeti és politikai történeti oktatást, és 
beszéljenek a társadalmi problémák jelentőségéről, akkor azt mondtam, rendben 
van, tartok akkor egy előadást a római társadalom történetéről. Ilyet ugyan 
előzőleg még sohasem csináltam, és Németországban semmi esetre sem volt szo
kás 1968 előtt, hogy valaki ezen a címen tartson órát. Magam is rádöbbentem, 
még tudatosabban, mint korábban, hogy milyen érdekes ez a téma, és mennyire 
érdemes rendszeresen foglalkozni vele. Voltak ugyan, akik azt hirdették, hogy 
az ókor társadalomtörténetét nem lehet tanulmányozni, mert nincsenek idevágó 
források; persze nem vették tekintetbe mindazt, ami mégis van. Az ókori törté
nelemre vonatkozó források természetesen lényegesen fogyatékosabbak, mint a 
XIX. század történetére vonatkozóak, de ez még mindig messze nem jelenti azt, 
hogy ne lennének források az antik társadalomtörténet tanulmányozására, és 
ahogy háborúkról, alkotmányokról vagy diplomáciai kapcsolatokról lehet beszél
ni, ugyanúgy társadalmi szerkezetről, társadalmi kapcsolatokról is lehet. Engem 
ez a témakör érdekelt — bizonyos értelemben —  kezdettől fogva, és egészen 
különlegesen a hetvenes években, amikor elsősorban ilyen kérdésekkel foglal
koztam. Természetesen ez az érdeklődés változatlanul továbbra is fennáll.

Ez az egyik vonal. A másikat pedig a római feliratok alkotják, amelyek, mint 
említettem, a kezdet kezdetén, már diákkoromban is megragadták az érdeklődé
semet. Máig is az epigrafika, tehát a felirattan áll olyan értelemben az érdeklődési 
területeim középpontjában, hogy az a forrásanyag, amelyre támaszkodom, 
elsősorban epigraflkai jellegű. Nem akarok egyoldalú lenni, és ugyanúgy szeret

19. Alföldy Géza itt valószínűleg a Magyarországon 1945-től 1954-ig nyolc kiadást megért, 
hírhedt A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története [Isztorija Vszeszojuznoj 
kommuntszticseszkojpartii (bol’sevikov)], (Rövid tanfolyam. Szerk. a Szovjetunió Kommu
nista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának komissziója.)-re gondol.

20. Maskio, Nyikoláj Alekszandrovics: Az ókori Róma története [Isztorija drevnego Rima], 
(Ford.: Borzsák 1. - Harmatta J.r 1951.) Ez volt több mint harminc éven át a hivatalos 
egyetemi tankönyv Róma történetéről.
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ném tekintetbe venni egyrészt az antik irodalmi forrásokat, másrészt a régészeti 
emlékeket, amelyek az ókor történetére vonatkoznak, mint a feliratokat. De a 
feliratokhoz való „hozzáállásom” annyiban különbözik az előbb említett két te
rülethez való viszonyomtól, hogy filológiai és régészeti területen inkább csak 
tudomásul veszem azt, ami van vagy amit publikálnak, míg az epigrafíka terü
letén magam is igyekszem gyarapítani a forrásanyagot kutatóutak eredményeivel, 
feliratcorpusok kiadásával és más munkákkal.

Tehát a társadalomtörténeti vonal és az epigrafikai vonal voltak a meghatáro
zók számomra. Az utóbbi években hozzájött ehhez egy harmadik irányvonal, bár 
végső soron az sem más, mint ennek a két előbb említett területnek egy újfajta 
kombinációja egy korábban az én munkáimban kevésbé jelentős iránnyal. Ez a 
társadalmi ideológia szerepe, amelynek tanulmányozására éppen a feliratokat tar
tom egészen különlegesen alkalmasnak. Ezeket nemcsak olybá veszem, hogy 
bizonyos történeti tényeket örökítenek meg, személyeket neveznek meg, akik 
tisztségeket viseltek, és a tisztségek betöltése során ilyen vagy olyan hivatalos 
vagy nem hivatalos lépéseket tettek, bár mindez rendkívül fontos a közigazga
tástörténet és a társadalomtörténet számára. Hanem egyre jobban foglalkoztat az 
a kérdés, hogy ezek a végső soron többnyire egyszerű kis szövegek —  amilyenek 
az antik feliratok túlnyomó többségükben: fogadalmi szövegek, sírfeliratok, tisz
teletadó sírfeliratok —  milyen értékrendet, milyen eszmevilágot tükröznek. 
Mennyiben tükröződik bennük a római társadalom önmagáról alkotott képe, val
lási és erkölcsi felfogása; mennyiben tükrözik azok a formulák, amelyek a fel
iratokban előfordulnak, és amelyeket mindig olyan unalmasnak tartunk, mert ál
landóan ismétlődnek, a társadalmi mentalitást.

Egyre inkább az a véleményem, hogy mindazt, amit az ókorban látszólag se
matikusan és formula szerűen írtak le, nagyon komolyan kell venni, mert a for
mulák mögött egy általános társadalmi konvenció húzódik, amely kitermelte őket. 
Az ilyen szövegek, formulák tanulmányozása alapján szerintem nagyon mélyen 
bepillanthatunk a társadalom eszmevilágába.

Az előadásokon unos-untalan szoktam hangoztatni az arisztokratikus társada
lom eszmevilágát és hierarchikus rendjét —  azt hiszem, van pár dolog, amelyet 
sikerült megvilágítanom ebben a kérdéskörben. Ez főleg a feliratok alapján volt 
lehetséges.

(Az ideológa és a mentalitás)
Az ideológia talán nem egészen találó szó, mert ezen mindig valami mesterkélt 

és rendszerezett világnézetet értünk. Jobb mentalitásról beszélni, tehát arról, hogy 
az emberek hogyan gondolkoznak, éreznek, reagálnak, talán anélkül, hogy mind
ezt szisztematikus ideológiává fejlesztenék. Persze minden társadalomban vannak 
olyanok, akik ennek gondolatvilágát — ha úgy tetszik, mint ideológusok -  szisz
tematikusan kidolgozzák, de a többség nem gondolkozik egészen rendszeres ka
tegóriákban, bár azok szerint reagál.

(A mentalitás változásának szerepe a római birodalom bukásában)
Ezt nagyon fontosnak tartom, még fontosabbnak, mint a barbárokat. Amíg 

megvolt egy társadalmi konszenzus: „Nekünk kell a római birodalom", addig az
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fönn is állt, és akkor szűnt meg, amikor az emberek úgy gondolták, hogy nem 
kell. A germánok pedig megtették nekik azt a szívességet, hogy szétzúzták a 
birodalmat.

(Térvéi a jövőre)
Ezek főleg különböző epigrafikai kiadványok, feliratcorpusok készítésére vo

natkoznak: Róma városi feliratok kiadása, hispatiiai római feliratok kiadása, és 
így tovább. De ezektől a dolgoktól eltekintve a következő nagyobb tervem egy 
egészen újszerű epigrafikai kézikönyv megírása. Nem azt szeretném még egyszer 
elmondani, hogy vannak oltárkövek, sírkövek és mérföldkövek, és azokon ez és 
ez olvasható és így vagy úgy kell őket megfejteni, hanem a feliratoknak éppen 
az ideológiatörténeti vagy még inkább mentalitástörténeti jelentőségét szeretném 
kiemelni. Hogyan született egyáltalán Rómában ez a médium: felirat; milyen 
jelentősége volt; kik hogyan „szervezték” ezt az epigrafikai kultúrát (semmi eset
re sem szervezték oly módon, mint ahogy modem államok a propagandát szer
vezik); hogyan alakult ki az a szokás, hogy a római császárok, szenátorok, sőt 
a kisemberek is feliratokkal akarták hangsúlyozni, mit gondolnak és mit tartanak 
fontosnak: feliratokkal akarták kifejezésre juttatni általános eszméiket és a konk
rét problémákra adott válaszaikat is. Erről szeretnék egy társadalomtörténeti-ideo- 
lőgiatörténeti-epigrafikai összefoglaló munkát írni, amelyhez már sok előtanul
mány készen van, de még nem jutottam hozzá a megvalósításához.

(Tanácsok fia ta l történészeknek)
Fiatal történészeknek azt tanácsolom, amit a nem fiatal történészeknek is ta

nácsolnék. Akármilyen korszakkal foglalkoznak, próbálják ezeket a korszakokat 
úgy tanulmányozni, hogy ne csak az eseménytörténeti tényeket ismerjék, hanem 
a korszak embereinek gondolkodásmódját is. A történelmet szerintem csak akkor 
lehet megismerni, és még inkább leeími vagy előadni, akár középiskolában, akár 
egyetemen, ha tudunk gondolkodni az illető társadalom fejével. Ez természetesen 
nagyon nehéz, mert mi a saját társadalmunk produktumai vagyunk. A történész
nek az a feladata, hogy annyira, amennyire csak lehet, megtanulja más korszakok 
nyelvét —  ezen nemcsak a beszélt nyelvet értem, hanem a gondolkodásmódot, 
a kifejezési formát. Ez a kulcs ahhoz, hogy megértsük az elmúlt társadalmak és 
kultúrák világát. Ha ez sikerül, akkor szerintem valami nagyon hasznosat tettünk 
a társadalom számára. Ugyanis annak dacára, hogy a történelem alanya, az ember 
alaptermészetében mindig ugyanaz marad, a történelem soha sem ismétlődik vál
tozatlan módon, mert a körülmények mindig mások- Azáltal, hogy föl tudjuk 
tárni az elmúlt korok másszerűségét, és ki tudjuk mutatni, hogy miért jöttek létre 
bizonyos történelmi helyzetek más formában, mint ahogy ezt a mai helyzet ala
kulása hozza magával, szerintem talán a legfontosabbat tanuljuk meg, tudniillik 
a megértést az idegenszerűvel, a másszerűvel szemben. Ez a tolerancia volna 
tulajdonképpen mindennek az alapja a jelen és a jövő számára is. A történészeket 
szerintem nagyon nagy felelősség terheli a társadalommal szemben. Intoleranciára 
is tudják tanítani; erre éppen elég példa volt, ha a nacionalista történetírást nézzük 
akár Magyarországon, akár más államokban. A szellemi kútmérgezés találó szó 
sok történész avagy a hivatalos történettudományok tevékenységére a régebbi és
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közelebbi múltban egyaránt. Ennek az ellenpólusa éppen a történész csodálatos 
lehetősége, hogy az embereket megtanítsa: „Legyetek megértéssel az iránt, hogy 
a kultúrák nem egyformák, és ezt fogadjátok el; abból, hogy más emberek, más 
társadalmak, más nemzetek másszerűek, mint mi, nem következik, hogy nálunk 
rosszabbak." Az intemacionális, vagy jobban mondva szupranacionális mentali
tás, amely azon a módon bontakozik ki, hogy az ember azonosítja magát saját 
kultúrájával, ha úgy tetszik, a saját nemzetével, de egyben egy átfogó kultúra, 
az egész emberiség részének érzi magát, ez az, aminek megvalósításához a tör
ténettudomány nagyon nagy mértékben hozzá tud járulni. Ennél fontosabb fel
adatot aligha tudok elképzelni.
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