
„N in cs kész történész”
Beszélgetés H . Balázs É va történész professzorral

H. Balázs Éva professzor —  tanítványainak, így e sorok íróiának is, Éva néni. A 
beszélgetés szól a tudósról:, a XVIII. század nemzetközileg elismert kutatójáról, és 
a pedagógusról, az Ő esetében ugyanis e kettő egymástól elválaszthatatlan. A 
Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-latin szakának elvégzése utón, 1939- 
ben védte meg doktori disszertációját Mályusz Elemér vezetésével. Ezután két évig 
az Államtudományi Intézet munkatársaként településtörténettel foglalkozott. 1945 
őszétől kezdve vezetett szemináriumokat az egyetem Középkori Egyetemes Törté
neti Tanszékén. Ezzel párhuzamosan 1947-től a  Tájékoztatásügyi Minisztérium, 
majd 1948-49-ben a Miniszterelnökség történész előadója volt. Közben történelmet 
és latint tanított az újonnan alakult Pedagógiai Főiskolán. 1949 és 1961 között a 
Történettudományi Intézetben dolgozott, mindvégig tartva a kapcsolatot az egye
temmel és az oktatói pályával. 1961-tőlfőállásban az Eötvös LorándTudományegye
tem Egyetemes Történeti Tanszékén tanított, ahol középkori egyetemes történelem
ből szemináriumokat, koraújkorból és újkorból előadásokat, szemináriumokat, szak- 
kollégiumokat vezetett. Kandidátusi értekezését 1964-ben védte meg, 1965-től 
docens, 1978-tól egyetemi tanár. 1982 és 1985 között ő vezette a tanszéket. 1986- 
ban ment nyugdíjba, de azóta is páratlan aktivitással dolgozik. Bár— saját bevallása 
szerint —  karriert nem ambicionált, soha nem akart vezető lenni, mégis mindig 
vezetett. A pedagógus család, úgy tűnik, meghatározó volt számára, hiszen több 
generációt nevelt fel, akik ma történészként az utánpótlás legjavát adják, vagy 
pedagógusként, múzeumigazgatóként, fordítóként, szerkesztőként tevékenyked
nek. Az Ő irányításával készült közel száz szakdolgozati és több tucat doktori 
disszertáció hihetetlen ötletgazdagságról, nyitottságról árulkodik. Ma Is fiatalokkal 
veszi körül magát, nekünk, a legifjabb tanítványoknak is a szakma, a levéltári 
kutatómunka szeretetét adva át.

—1996 év márciusában láthattuk a televízióban az Éva néniről készült születésnapi 
portréműsort, ahol azt tetszett mondani, hogy a történelem élvezet, a történészt egyéni 
választás, szubjektív vonzalom fű zi tárgyához. Éva nénit miféle vonzalom, választás 
késztette arra, hogy történész legyen, milyen háttérrel indult a pályának?

— Egyáltalában nem készültem történésznek. Ha visszapörgetem az eseménye
ket, a kezdet nyolc-tíz éves koromra esik, amikor szüleim kivettek az iskolából, 
mert növeszteni akartak, én voltam ugyanis a legkisebb, a legsoványabb az 
osztályban. így aztán sok időt töltöttem a nagyszülőknél. Nagyanyám édesapja 
botanikus-tanár volt, akinek az orvosok vakságot jósoltak, ezért meg akarta nézni 
Európát mielőtt megvakul, és vitte magával a lányát. Az utazások során növényeket 
gyűjtöttek és rendkívül sok barátságot kötöttek. Ennek köszönhetően óriási 
levelezést folytattak, főként németekkel, lengyelekkel, olaszokkal, franciákkal. 
Minthogy kezelhetetlen gyermek voltam, nagyanyám jó  pedagógiai érzékkel
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feladatának érezte energiáimat lekötni, és ládaszámra hordta le a padlásról 
fiatalkori levelezését, képeslapjait és azt mondta, hogy én rendezzem ezeket. így 
lettem történész. Ami a hátteret illeti: nagyon független értelmiségi közegben 
nőttem föl. Független, de anyagilag nagyon is függő pedagógus-író családban. így 
tizennégy és fél éves koromtól fogva eltartottam magamat, főleg latint tanítottam. 
A tanítás révén több társadalmi réteget ismerhettem meg. Barátnőim jóvoltából 
pedig diákkoromban sokat vendégeskedtem dunántúli birtokokon, ahol egypár 
csodálatos idős és fiatal barátot kaptam. Ilyen volt például KomfeldM óric1' akinek 
alanyával együtt jártam az egyetemre és aki atyai barátom volt. Csodálatos könyvtárát 
használhattam, és politikai gondolkodás szempontjából rendkívül sokat kaptam tőle, 
talán többet, mint a tanáraimtól. Alapozásként fontos volt, hogy anyám Erdélyből

nyomor
gó családokhozkömyezettanulmányokrajártés engem gyakran magával vitt. Mind
az, amit olvastam, láttam, nagyon megmaradt bennem. A magyar társadalom sok 
problémáját érzékeltem — azok kozmetikázatían formájában.

—  Kik voltak Éva néni mesterei?
— Egy volt, Mályusz Elemér. A mesterséget feltétlenül tőle tanultam. Őt azért 

választottam, mert igen szigorú volt. Ha gyermekkoromban kezelhetetlen voltam, 
akkor felnőttkoromban még inkább, és ezt belátván nem is annyira mestert, 
hanem egy szigorú tanárembert kerestem. Bár akkoriban igazából az antikvitás 
vonzott, latin tudásom erre tett volna igazán alkalmassá, de a kitűnő ókor 
professzorral, Alföldi Andrással a viszonyom inkább komikus, mint szánalmas 
körülmények között megromlott. Alföldi nagyszerű ember volt, de a professzor ok 
akkor is emberek voltak, érzelmi élettel és válságokkal. Professzoromnak jó  
barátja volt Kerényi Károly, aki éppen akkor vált el feleségétől, aki nekem 
gimnáziumi latin tanárnőm, mintaképem volt. Kerényi professzor válását elítél
tem, s ezt Alföldi rossz néven vette tőlem. Ebből aztán sajátos helyzet állt elő; e 
derék urak úgy üldöztek, ahogy csak kitellett tőlük. Alföldi ugyan utánpótlásnak 
tekintett engem, de nagyon megkínzott a vizsgán. A mai nemzedék számára a 
szekatúrának, a szakmai meggyötrésnek az akkori fokozatai már szinte elképzel
hetetlenek. A latin szakos történészeket például Tacitus “Históriáé” című művével 
lehetett meggyötörni. Tacitus közismerten a legnehezebb szerző, ezt a művét 
pedig végképp senki sem olvasta, ez volt ugyanis a “nem olvasandó Tacitus-mű”. 
A vizsgán persze ezt kaptam. Alföldi rábökött valahol a szövegre, hogy ‘ex 
abrupto’, olvasás nélkül fordítsam, nézzem a szöveget és mondjam magyarul. 
Ehhez kapcsolódtak a legváltozatosabb ókortörténeti kérdések. Végül jelesre 
vizsgáztam, nagyobb hallgatóság élénk érdeklődése közepette. (Híre ment, hogy 
itt most nagy cirkusz lesz.) Utána aztán megbánta — hiszen mindez valamiféle férfi 
szolidaritás jegyében történhetett — és küldözgette tanársegédjét, hogy jelentkez
zem nála, de én visszaüzentem, hogy nem, az életben többet nem. Egyébként az,

1 Komfeld Móric (Budapest, 1883 — Washington), a Magyar Nemzet, a Magyar Szemle, a Hungárián 
Quarterly alapító-támogatója, a Parlamentben a Felső Háznak éppúgy, mint a Magyar Nemzeti Bank, 
és a Magyar Hitel Bank igazgatótanácsának tagja.
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amit Alföldi nekem szánt—talán női mivoltom ragadtatta erre a gondolatra—tárgyi 
régészet lett volna, aquincumi ásatások során előkerült női használati tárgyak, 
fibulák tanulmányozása, tehát egyáltalában nem olyan terület, ami engem vonzott 
volna. Sok évtized távlatából visszatekintve, azt mondhatom, hogy tulajdonkép
pen nem feltétlenül rossz az, ha az ember szakmai fejlődése a magánélet szférájá
nak ilyen kis rongyocskái miatt megcsúszik. Vagyis a vágyakból, elképzelésekből 
valami más lesz, s utána az ember alázattal azt mondhatja, hogy így van ez jól.

—  Hogyan emlékszik vissza Éva néni a mesterre, Mályusz professzorra?
— Mályusz másképpen szórakozott az emberekkel. Ha azt látta, hogy valaki 

dolgozik, akkor elöntötte őt a bizalmatlanság és a gyanakvás. Meggyőződésem, 
hogy boldogtalan ember volt és boldogtalanságát kivetítette hallgatóira. Jóízű 
nevetés, nem iróniás derű, hanem belső derű, a harmónia derűje nála nem létezett. 
Feszültség és boldogtalanság volt körülötte, pedig akkoriban született meg a 
később kitűnő orvossá vált fia, tehát magánélete nem volt diszharmonikus, de 
tudtommal gyermekkora az volt, és ez ütött vissza. Amikor én hozzá kerültem 
nagyon fiatal volt, 35-40 éves lehetett, még nem is volt rendes tanár, megbízott 
előadó volt, csak később lett professzor. Tehát azzal, hogy én őt választottam, 
beugrottam a semmibe, mert egyáltalán nem volt biztos, hogy katedrát kap, 
egyáltalán nem volt biztos, hogy hozzá csatlakozni, szakdolgozni lehet. A szeminá
riumai nagyszerűek voltak, válogatott hallgatósággal. Eleve csak jeles tanuló mert 
hozzá menni, de sok esetben ez sem volt elég, a jeles tanulóságon kívül maximális 
teherbírás, szorgalom, elszántság és fantázia kellett. Rangot jelentett, ha valaki 
végig tudott csinálni egy Mályusz-szemináriumot. Aki nem felelt meg, azt könyör
telenül kidobta. Egy ilyen esetet magam is megéltem. Egy tulajdonképpen fölké
szült szeminarista társammal történt, aki később Szegeden lett professzor. Mályusz 
azt mondta neki “Uram — urazott és kisasszonyozott bennünket—nagy szívességet 
kérnénk Öntől”, mire a 20 év körüli úr pironkodva örvendezett, és válaszolt 
“Parancsoljon Professzor Úr”, “Azt kérnénk Öntől, hogy szabadítson meg bennün
ket jelenlététől”. Ezek után föl kellett állnia, összeszedve céduláit, papírjait és ki 
kellett somfordálnia a teremből. Egy életre meggyűlölte azokat, akik jelen voltak. 
Tíz évvel később találkoztam össze vele. Rendkívül kellemetlen volt, nem bocsátotta 
meg a fül- és szemtanúknak ezt a történetet. Az én történetem is kellemetlenül 
kezdődött. Mindig ABC rend szerint vizsgáztatott, két Ba kezdetű diák volt, egy 
Bartók Katalin és egy Balázs Éva. Ismeretien okból a szigorú ABC-rend ellenére 
Bartók Katalinnal kezdte. Bartókot elbuktatta és azt mondta neki “Üljön le 
kisasszony az ajtó mellett és váija meg társnőjét, aki nyilván szintén gyorsan távozni 
fog”. Ez volt délután háromkor és este hétkor Bartók kisasszony a fal mellett aludt, 
édesapám pedig a Múzeum körúton föl-alá rohangászott kétségbeesésében, nem 
tudva, mi történt. Négy órás kis kollokvium — diadal volt és gyönyörűség. A  téma 
Mátyás volt, amit akkor Mályusz nagy szenvedéllyel tanított A kollokviumra elég 
hervatag szakirodalmat tudott kiadni, hiszen a Mátyás emlékkönyvet2 csak néhány 
évvel később adták ki, a Hóman-Szekfű-féle Magyar Történetnek akkor már voltak

2 Mátyás király. Emlékkönyv születésének 500 éves fordulójára. Szerk.: Lukinich Imre. Budapest, 1940.
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ugyan kész kötetei, de a Mátyás rész még csak a nyomdáig jutott el. Én akkor—mint 
amolyan életrevaló gyermek — megszereztem a kefelenyomatot az Egyetemi 
nyomdából és elolvastam. Ezzel szemben viszont rengeteg forrás szerepelt az 
elolvasandó művek között; Thuróczy Krónikája, Bonfini, Galeotto, két kötet 
Mátyás levelezés. Mindez latinul. Ezért gondolta Mályusz, hogy velem gyorsan 
végez. Ez nem szándéka volt, hanem tapasztalata. A diákok nem tudtak elég jól 
latinul. De én jó l tudtam. Amikor ezt észlelte, lendületbejött és elkezdett játszani. 
Egymás után nyitogatta ki a könyveket és elképesztő szővegtöredékekre mutatott 
rá, hogy minden előzetes olvasás, netán szószedet nélkül olvassam. Ez jó l ment, ami 
elképedéssel töltötte el. A szakirodalmat is megbeszéltük, én elmondtam, hogy 
kefelenyomatban láttam a Szekfűt, ami nagyon nem tetszett neki, nem értette, hogy 
én miért érdeklődöm Szekfű iránt.

—  A  Pázmány Péter Tudományegyetemen az 1930-as években, éppen Éva néni 
idejében talán minden idők egyik legszínvonalasabb tanári garnitúrája képezte a 
történészeket Itt oktatott ekkor Szekfű Gyula, Domanovszky Sándor, Hajnal István, 
Szentpétery Imre, akik történészként más-más hagyományokhoz kapcsolódtak. Az 
akkori diák számára mit jelentett egyik, vagy másik tanárhoz kötődni?

— Most is vannak nyilvánvaló összetartozások és ellentétek az egyetemeken, de 
az a keserű harci helyzet, amibe mi keveredtünk annak idején, az megrontotta az 
egyébként nagy-nagy szellemi gyönyörűséget, amit kaptunk az egyetemen. Való
ban nagyon jó  tanáraink voltak. Ha leegyszerűsítem a dolgot, akkor azt mondha
tom, hogy volt katolikus párt és volt protestáns párt. A nagyon kemény katolikus 
vonal vezéralakja a filozófia tanszék vezetője és egyben hamarosan a bölcsészka
runk dékánja, Komis Gyula volt, ide tartoztak az Eckhardt-fivérek3, Horváthjános 
irodalomtörténész, latin professzorom Huszty József, a történészek közül Szekfű 
Gyula és bizonyos szempontból Szentpétery Imre. A protestáns párt vezető 
személyisége a finom, szelíd Domanovszky Sándor volt, aki a Főrendi Ház 
tagjaként és az ösztöndíjtanács elnökeként protestáns létére hatalom volt. Ehhez 
a vonalhoz kötődött egykori tanítványa, preferáltja Mályusz Elemér, Császár 
Elemér irodalomtörténész. Ha valaki a protestáns párt befolyásos tagjaihoz 
kötődött, a befolyást az ellenfél is figyelembe vette. A Domanovszky tanítványokat 
nem bántották, de akezdő Mályusz tanítványai ostor alatt voltak. Ez historiográfiai 
kérdés, amit tudni kell ahhoz, hogy a fiatal történész nemzedék akkor született 
műveit (teijedelmüket, minőségüket) helyesen értékeljük. A  mi életünk nagyon 
meg volt nehezítve.

—  E  markáns különállás azt is jelentette, hogy a tanárok felekezeti különbséggel 
kezelték diákjaikat?

— Semmiképpen sem jelentette. Hogy egy példát mondjak: Szekfű Gyula legked
vesebb tanítványa az evangélikus Kosáry Domokos és a református Benda Kálmán 
voltak, Mályusz egyik kedvence pedig a katolikus Fügedi Erik. Ez mit sem változta

3 Eckhart Ferenc és Eckhardt Sándor: a vezetéknévben az eltérés szülővárosuk, Arad anyakönyweze- 
tőjének gondatlan bejegyzéséből adódik, Eckhart Ferenc (Arad, 1885-Budapest, 1957): jog- és 
gazdaságörténész. 1929-től haláláig a budapesti egyetem jog i karán a jog- és alkotmánytörténet 
tanszékvezető egyetemi tanára. Eckhardt Sándor (Arad, 1890-Budapest, 1969): irodalomtörténész, 
nyelvész. 1923-1958 a budapesti tudományegyetem bölcsészkarán a francia nyelv és irodalom tanára.
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tott a bölcsészkar akkori furcsa belső csoportosulásain: a szélesen értelmezett 
kultúrpolitikán. A kultúrpolitika katolikus vonalát Klebersberg Kunóhoz lehet 
kötni. A protestánsok pedig mind határozottabban Teleki Pál, majd Balatonszárszó 
táján Németh László mögé álltak. Köztünk, diákok között nem volt felekezeti 
súrlódás, de a csoportosulások befolyásolták aXVIII. századra vonatkozó történeti 
ítéleteket. A  katolikus párt emberei — élen Szekfű Gyulával — Mária Teréziát 
preferálták, a protestánsok pedig éltek-haltak II. Józsefért, mert kiadta a tolerancia 
rendeletet. Mi, a köztes nemzedék kötődtünk nagyon tanárainkhoz, de ez nem 
jelentette azt, hogy teljesen alárendeltük volna véleményünket az övéknek.

—A  Mályuszhoz váló kötődés mennyiken befolyásolta Éva néni későbbi pályafutását?
— Az én sorsomat nagyon meghatározta, hogy Mályusz személyében egy nem 

hatalmon lévő tanárhoz kötődtem, aki mint ilyen nem tudta különösebben 
egyengetni tanítványai útját. Ebből következett aztán az, hogy a doktori disszertá
ciómat nekem, a velem együtt végző Iványi Emmának, és Fügedi Eriknek magunk
nak kellett kiadni. Ami később igazán meghatározó volt számomra Mályusz 
kapcsán, az egy újságcikkhez köthető. Professzorom kemény bírálója volt a német 
“GroBdeutsch” törekvéseknek, aminek előadásaiban, recenzióiban mindig hangot 
adott. De sorozatot írt az “Egyedül vagyunk” című jobboldali lapnak, ahol Hóman 
Bálintot támadta. Kultúipolitikai megnyilvánulása végén a sorozat egyik cikkében 
borzalmas mondat jelent meg arról, hogy mit vár Mályusz <a német fegyverek 
győzelme után?> Most már tudjuk, hogy a hitleri rezsim tiltakozó jegyzékekben 
emlegette Mályuszt, mint a nácizmussal szemben föllépő embert. De 1946-ban az 
egyetemi igazoló bizottság mégis menesztette az egyetemről. Mi tanítványok 
fölvonultunk, tanúskodni akartunk mellette, hogy sem náci, sem fasiszta megnyi
latkozásai nem voltak, de nem kaptunk szót. A bizottság okos, derék emberekből 
állt, csak éppen a középkorhoz és Mályusz műveihez nem értettek. Azt kellett volna 
nézni: mit tanított, nem azt, hogy a zsumalista félrelépésben volt-e egy mondat. Ó 
azt állította nekünk, hogy a szerkesztő írta be — higgyük el! A Jobbágylevelek4 
bevezetőjébe nekem is beírtak otromba sorokat. Ténykérdés, hogy a szerkesztők 
lehetőleg egy beszúrt utolsó sorral tesznek tönkre egy mondanivalót, Mályusszal is 
ez történt — nem hiszem, hogy hazudott volna nekünk. Tiltakoznia kellett volna, 
amit nem tett meg. Tehát elvesztette állását, és a Mályusz tanítványokra évekig rossz 
idők jártak, Szilenciumot kaptam. Ez persze nem csak rám vonatkozott, hanem 
Iványi Emmára és másokra is. Kemény dolog volt, de nem ártott meg egyikünknek 
sem. Utólag azt kell mondanom, hogy ez volt a jó . Ha én bekerülök 1945-ben a 
későbbi Történettudományi Intézetbe, akkor 1949-ben, úgy ahogyan Kosáryt, 
Bendát elküldték, nem kétséges, hogy engem is nagyívben kitesznek.

— H. Balázs Éva az antikvitáshoz vonzódott. Mályuszista középkorászként indult el, 
deaXVIII. század kutatójaként vált nemzetközileg elismert történésszé. Hogy történt ez?

— Mert odatettek. Ez ilyen egyszerű. De örülök neki. 1949-ben, amikor a 
Keleteurópai Kutatóintézetbe5 kerültem, a középkort programszerűen visszafej

4 Jobbágylevelek. Szerk.: H. Balázs Éva. Budapest, 1951.
5 A Keleleurópai Kutatóintézet 1949 őszétől az MTA Történettudományi Intézeteként működik 

tovább.
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lesztették.Ideológiai okokból a XVIII. század a hazai történetírás mostohán kezelt 
százada volt. A marxista történetírás számára a XVII. és a XIX. század volt a 
feldolgozandó, átírandó, mert ott van harc: nemzeti felbuzdulás, vagy osztályharc. 
De mi van a XVIII. században? Csak élnek, alkotnak, teremtenek az emberek. 
Általában az ilyen békésebb, csendes hullámveréses, de nem viharos korszak a 
magyar történelem amúgy is tűldramatizált menetében nem volt érdekes. A
XVIII. század nem volt kiemelt téma. Erre nem volt jelölt. A XVIII. század 
nagyszerű szakembere volt Szekfű Gyula, aki azonban a pályát elhagyta, elment 
diplomatának. A tanáraim közül Hajnal István világnagyság volt, fontos dolgokat 
írt egyetemes történetében. Ő  maga azonban nem volt iskolateremtő alkat. 
Finomsága és szerénysége — ami csak a nagy emberek sajátja — megakadályozta 
abban, hogy iskolát teremtsen. Állandóan elégedetlen volt önmagával—miközben 
lehet, hogy ő volt a legnagyobb. Ahhoz azonban, hogy az embernek iskolája 
legyen, hogy maga köré gyűjtsön diákokat, önbizalom, vagy legalábbis egyfajta 
vezérkedő hajlam kell. Vagyis: ahogy akkoriban mondták, káderhiány volt. Mint
hogy a néhány Domanovszky tanítvány, Wellmann Imre, Berlász Jenő nem volt 
grata persona, váratlanul rámbízták az egyetemi tankönyvben a II. Józseffel 
foglalkozó korszak megírását6. Ettől persze a XVIII. század még nem lett preferált 
téma7.

—  Éva néni 1963-ban jelent meg elősxör nemzetközi fórum on, Bécsben. Azóta, 
egészen az elmúlt évekig számos európai nagyvárosban megfordult, végigjárva az öreg 
kontinens nagyhírű levéltárait.

— Igen, 63-ban jutottam ki, de a szenvedélyes és szakszerű kutatás nem Becshez 
kötődik. Nem kell azt hinni, hogy a korszerű munkához feltétlenül Nyugat- 
Európába kell menni. Nem a külföld a fontos, hanem az idehaza. 1936-ban 
kezdtem el az Országos Levéltárban dolgozni. 1956-ban következett Szlovákia. Itt 
egykori felső-magyarországi anyagot vizsgáltam. A feltételek, a nehézségek, a 
legyőzendő problémák azonban valóban külföldivé tették ezeket az utakat. 
Minden segítség nélkül, inkább akadályoztatva, de a nagyszerű anyagban annál 
nagyobb lelkesedéssel dolgoztam. A Szlovákiában összegyűjtött anyag képezte 
kutatásaim alapját, ami aztán a Berzeviczy könyvemben hasznosítódott, és most 
már két nemzedék kapja abból az ötletszerű, szintén ehhez az anyaghoz kapcso
lódó szakdolgozati, doktori témákat. Dolgoztam a varsói levéltárban, Krakkóban 
az akadémiai kézirattárban. Tehát nem csak a honi, budapesti levéltári, vagy 
kézirattári anyagban edződve mentem ki először Bécsbe, nagyon rövid időre, 
mindössze három hétre. Ettől fogva aztán folyamatosan utaztam, többnyire nem

6 Egyetemi jegyzetként a Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat gondozásában 1954,- 1955,- 1956-ban 
jelent meg. Ónálló könyv formában: H. Balázs Éva: Becs és Pest-Buda a régi századvégen, 1765-1800. 
Budapest, 1987. Majd a tízkötetes Magyarország történetének IV. kötetében: Magyarország törté
nete. Szerk.-. Ember Győző, Heckenast Gusztáv. Budapest, 1989. IV. kötet. 831-925. o., 1023-1125. o.

7 Egészen más a helyzet Nyugat-Európában, ahol a XVIII. századnak rangos folyóiratai vannak. A 
legfontosabbak a következők: a francia “Dixhutieme Siecle. Revue Annuellc” . 1969 ff., a belga 
“Etudes sur le 18 siecle” . 1974 ff., a német “Das achtzehnte Jahrhundert. Mitteilungen dér DeuLschcn 
Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts". 1977 ff.
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ösztöndíjjal, hanem külföldi meghívások jóvoltából Franciaországba, Belgiumba, 
Olaszországba. Aztán jött Göttingen, ami nagyon megkésett dolog volt. A Berze- 
viczy könyvem 1967-ben jelent meg8, amiről értesült a göttingeni egyetem 
finnugor tanszékének vezetője, egy kiváló nyelvész. Megnézte a könyv függelékét, 
és úgy találta, hogy kölcsönös haszon lenne a találkozás és meghívott. Az 
egyetemről akkori főnököm nem engedett el. Isten csodája, hogy amikor tizenöt 
évvel később kijutottam, akkor is hasznosan tudtam az időmet eltölteni. Nem 
szokványos dolog ugyanis, hogy az ember 65 évesen kezdje el életének új fázisát, 
de szerencsémre még itt vagyok és tudom hasznosítani göttingeni utazásaim 
termését. A Max Planck Intézet külső tagjaként 1992-ig minden évben hónapokat 
töltöttem Göttingenben. A két fő hely, ahol igazán szerettem levéltárba járni, az 
Bécs és Párizs volt. Londonba nem jutottam el, ugyanis az egyetemi tanítást 
mindig komolyan vettem, tehát csak nyári, vagy karácsonyi szünetben mentem 
külföldre dolgozni. Kellett volna egy intenzív nyelvkurzus, hogy a passzív angol 
tudásomat aktivizáljam. Itt hiányom van. Egyébként amit akartam, azt összegyűj
töttem.

—Elég megnézni Éva néni könyvtárát, tele van neves külföldi történészek, világnagy
ságok dedikált műveivel, amelyek a sok kivételes találkozásról árulkodnak.

— Igen, és erre büszke is vagyok. A dedikált könyvek mutatják, hogy az osztrák 
történetírás nagyjaival (van aki még él) szoros kapcsolatban voltam és ismerem a 
középnemzedéket is. Ugyanezt mondhatom a franciákra. Az életben egymással 
nem érintkező Sorbonne-professzorok és az Annales-iskola nagyjainak művei 
könyvespolcomon jó l megférnek. Legyen példa erre Femand Braudel és Róbert 
Mandrou. Az olaszok közül Franco Venturi tisztelt meg könyveivel. A madridi, 
barcelonai spanyol kollégák is arra késztettek, hogy győzzem le a nyelvi nehézség 
geket. Most nagy örömömre az ELTÉ-n működő Atelier révén a francia kollégák
kal eleven a kapcsolat, az osztrákokkal a közelség, a belgákkal pedig a folyamatban 
lévő munkák miatt. Még élek.

—  Szerencsénkre... Éva néni számos külhoni konferencián vett részt, és itthon maga 
is több nemzetközi kongresszus szervezője volt. Hogyan látja, mik a mozgatói ezeknek?

— A kongresszusok általában nem azzal foglalkoznak, ami a levegőben van, 
amire szükség van, vagy ami kikutatandó, hanem a hatalmon levő emberek, pénzt 
adó szervek ízléséhez, konzervatív, vagy progresszív politikai meggyőződéséhez 
igazodnak. A kongresszusok haszna, hogy kiadványokat jelenteinek meg, bár ez 
most külföldön is és itthon is fölborulni látszik. A ti nemzedéketek is fogja 
érzékelni, hogy a könyvkiadóknak milyen hatalmuk van. Az ember azt hiszi, hogy 
mindez önmozgásban van, hogy az állam dolga eltartani a tudományt és a 
tudományos könyvkiadást. Bevallom, örülnék, ha addig, amíg a dolgok nem 
rendeződnek, az állam ezt meg tudná tenni, de úgy tűnik, nem teszi meg, vagy nem 
tudja megtenni. A magyar fiataloknak komoly problémákkal kell szembenézniük. 6 *

6 H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763-1795). (Függelék: Berzevfczy Gergely
kiadatlan írásaiból, levelezéséből). Budapest, 1967.
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Bízom benne, hogy alapítványokkal, pályázatokkal ez megoldódik. Nyugaton már 
régesrég alig létezik államilag dotált könyvkiadás. Akad, de nem sok. Magánkézen, 
vagy pénzintézetek kezén levő kiadók ízlése, piackutatása, személyi tényezők 
döntik el, hogy mi az, ami legyen, és mi az, ami ne legyen. Nem akarok illúziókat 
rombolni, de a francia történetírás nem egy újítását az erőviszonyok, a könyvpiac 
helyzete, ízlése szabta meg — így született például Georges Duby szerint is a 
történeti antropológia. Újítani kell, hogy az érdeklődés ne apadjon el. Érdekes az, 
hogy a kormányváltozások idején egyes országokban hogyan hatnak a tudományos 
kongresszusok tematikájára.. Például a francia forradalom 200 éves ünneplése 
nagyon furcsa lett volna, ha már akkor Chirac és nem Mitterand van kormányon, 
így a 200. évforduló elképesztően nagy volumenű, országokat, sőt kontinenseket 
megmozgató üzenet volt.

—M agyar részről 1970 őszén indultak el a “Mátrafüredi Felvilágosodás Konferen
ciák*  amelyeknek Éva néni egyik aktív szervezője volt. Az 1987-es "Nemzetközi 
Felvilágosodás Kongresszusnak "  pedig alelnöke volt.

— A nyolc Mátrafüredi Konferencia® felejthetetlen, nemcsak a mi számunkra, 
hanem a külföldi kollégák számára is. A  humán tudomány embereinek nagy 
találkozásai voltak ezek, történészek, irodalmárok, művészttörténészek, szocioló
gusok klasszikus értelemben vett akadémiai érintkezésének formájában. A  buda
pesti felvilágosodás kongresszus9 10 valóban nagy kultúrpolitikai siker volt, amit 
Kosáry elnökségével csináltunk, bevonva tanítványokat, a fiatal nemzedékei is, 
akik nagy becsületet szereztek Magyarországnak. Más szakmák is tanulhatnak 
abból, hogyan lehet, hogyan érdemes Fiatalokat bevonni a tudomány nemzetközi 
közegébe úgy, hogy nemcsak koffert cipeltetünk velük. Minden szekcióhoz diák 
titkárt tettünk be, aki a jegyzőkönyvet is vezette, és volt egy kerékasztalunk “A

9 A Mátrafüredi Felvilágosodás Konferenciák 1970 őszén Köpeczi Béla szervezésében indultak el. Az 
első kollokviumot a Magyar Tudományos Akadémia mátrafüredi üdülőjében tartották—innen a 
konferenciák neve) A kollokviumok rendezésében kezdettől fogva aktívan részt vett: H. Balázs Éva, 
Benda Kálmán, Kosáry Domokos. Az első hat konferencia anyaga sorra nyomtatásban is megjelent: 
1. Les Lumieres en Hongrie, en Europe centrale et Europe oríentale. Actes du Coltoque de 
Mátrafüred 3-5 Novembre 1970. Budapest, 1971.2. Les Lumieres en Hongrie, en Europe centrale 
et en Europe orientale. Actes du Deuxieme Colloque de Mátrafüred, 2-5 Octobre 1972. Budapest, 
1975.3. Les Lumieres en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale, Actes du Troisieme 
Colloque de Mátrafüred, 28 Septembre-2 Octobre 1975. Budapest, 1977. 4. Les Lumieres en 
Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. Actes du Quatrieme Colloque de Mátrafüred, 
20-25 Octobre 1978. Journée d ’études Voltaire-Rousseau. Budapest, 1981. 5. Les Lumieres en 
Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. Actes du Cinquieme Colloque de Mátrafüred, 
24-28 Octobre 1981. Budapest, 1984. 6. Début et Fin des Lumieres en Hongrie, en Europe centrale 
et en Európa orientale. Actes du Sixieme Colloque de Mátrafüred, 20-25 Octobre 1984. Budapest, 
1987. A  hetedik Mátrafüredi Konferencia 1992 szeptemberében, a nyolcadik pedig ez év szeptem
berében került megrendezésre.

10 VII. Nemzetközi Felvilágosodás Kongresszus, 1987.
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felvilágosodásjegyében11 címmel, ahol az ifjú résztvevők előadtak. Ezek a fiatalok 
most a szakmában a 30 év körüli utánpótlás legjavát adják.

—  Beszéljünk még H . Balázs Éváról, mint pedagógusról, hiszen több nemzedéket 
tetszett fölnevelni.

— 1945 őszén Váczy Péter megsajnált, és bár utálta Mályuszt, odavett engem 
gyakornoknak. Fizetés nem volt. A szakszervezet adott kenyeret, káposztát, lencsét, 
borsót. Tehát 45-ben kezdtem az egyetemen tanítani középkori latin forrásgyakorla
tot Ez az első periódus 1954-ig tartott, amikor a képzést “leépítették", ezzel javítva az 
egyetem osztályösszetételét. 1961-ben visszajöttem, 1986-ban mentem nyugdíjba. A 
II. emelet 39/b. szoba ajtaján most isolvasható a nevem. Te tanúsíthatod, hogy nem 
ok nélkül. Pillanatnyilag veled együtt öt PhD-jelöltet vezetek.

— Ez a riport fiatal, pályájukat most kezdő történészek folyóirata számára készül 
M ilyen útravalót adna számukra?

—Ne határozza el, csak remélje azt, hogy történészlesz. A szakmaszerapontjából 
megnyugtató az, ha valaki nyugtalan. Kétségek, bizonytalanság, szenvedés együtt 
járnak ezzel a szakmával. Több száz ember pályáját láttam az első lépéseiktől 
kezdve. A legidősebb tanítványom ma 66 éves. Akik a legtöbbre vitték, azokat a 
szakma szeretete hajtotta, de korántsem egyetlen irányba. A legtöbbjük több 
évszázadot felölelő kutatást végzett, irányulásaikat, súlypontjaikat váltogatták. A 
legfontosabb: variálni a témákat, korszakokat, ide-oda vonulgatni évszázadok 
között. Számomra azok a történészek a legrokonszenvesebbek, akik időnként 
megújulnak, korrigálni tudják önmagukat. A mi hivatásunkhoz kutatási szenve
dély kell. De korántsem érzelmi töltésen múlik ez a szakma. Igen nagy szorgalom 
is kell, a magánéletnek bizonyos mérvű feladása, mert szombat-vasárnap lehet a 
legjobban fogalmazni. Életünk végéig. Nincs kész történész. A nyelvi állományt 
folyamatosan frissíteni, egy-egy újabb téma kapcsán előbukkanó hiányokat pótol
ni kell, és szünet nélkül olvasni. Ez utóbbi pillanatnyilag a könyvbeszerzési 
nehézségek miatt nem könnyű itthon. A fiatalok dolga, hogy energiáikat latba 
vessék a hazai szellemi bázis szélesítése érdekében. Ha bárhol megfordulnak 
külföldön, győzzék meg az ottani szerveket, hogy küldjenek könyveket, folyóira
tokat. A régi egyetemen sem volt ez másként: Szekfu, Mályusz, Hajnal maguk 
fejlesztették a tanszékeik könyvállományát. Nem tudom, hogy van-e a fiatal 
történészek, bölcsészek között valamiféle összetartás, okos beszélgető együttlét. 
Bizonyára nagyon hasznos az Internet, a számítógép, de a társasági érintkezés 
hagyományos formáit ápolni kell. Szeretném még megélni, hogy új, öntevékeny 
kohézió működjön a fiatal történészek, a fiatal tudósok között.

Az interjút Krász Lilla készítette

11 A kerékasztal résztvevői: Jávor Anna, Kalmár János, Kontler László, Nyáry Gábor, Pető Andrea, 
Szántay Antal, Varga Margit. Előadásaik megjelentek: a Sous le stgne des Lumieres. Szerk.: Éva H. 
Balázs. Budapest, 1987. c. könyvben.
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