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PACH ZSIGMOND PÁL
1919-2001

Pach Zsigmond Pál a háború utáni fél évszá-
zad hazai és nemzetközi történetírásának
kiemelkedõ, nemzetközileg is nagyrabecsült
egyénisége.  Munkássága szétfeszítette a
korábban hagyományos diszciplináris falakat,
melyek nemzeti és egyetemes történelmet
elválasztották, s önmagukban, elkülönítve
vizsgálták gazdaság és politika folyamatait.
Kutatói érdeklõdése és elméleti igénye már
fiatal kutatóként is az egész megértésére
ösztökélte. Elsõ nagyobb monográfiájában
ez még leginkább abban jutott kifejezésre,
hogy az általános történeti folyamatok hazai
érvényességét kutatta. Az összehasonlító
történeti kutatás számára kezdettõl termé-
szetes közeg volt. A történelem nagy és szá-
zadokat felölelõ folyamatai izgatták: ezek-
nek erõvonalai között igyekezett azután
elhelyezni a magyar és a szélesebb közép-
és kelet- európai régió sajátos történelmét.
Az angol–magyar, az orosz–magyar történeti
összehasonlítás módszerével határozta meg
a magyar agrárfejlõdés útját, a jobbágy-
viszonyok alakulását, az úgynevezett máso-
dik jobbágyság jelenségét. Talán legnagyobb
horderejû munkájában az országokat és
régiókat összekapcsoló kereskedelmet, a
régi és új típusú, modern nemzetközi keres-
kedelem korszakos történeti váltását mutatta
be a 16. és 17. század fordulója után. Két,

1968-ban és 1970-ben megjelent tanulmá-
nyában elemezte a nemzetközi kereskede-
lem útvonalainak és a világkereskedelem
szerkezetének, áruösszetételének átalakulá-
sát a 15–17. század során, valamint ennek
hatását Közép- és Kelet-Európára, beleértve
a térség szerepét a nemzetközi kereskede-
lemben.  E munkáival négy, illetve hat évvel
elõzte meg Immanuel Wallerstein világ-
szenzációt keltõ, a modern világrendszer 16.
századi születését, s a híres centrum-periféria
kapcsolat kialakulását tárgyaló munkáját, s
tárta fel a fejlõdõ-iparosodó Nyugat-Európa
és a feudális-agrár elmaradottságba mere-
vedõ Közép- és Kelet-Európa gazdasági
összekapcsolódását.  A gazdaságtörténész
összefüggést keresõ szenvedélye vezette
ezen a nyomvonalon s tette a polgári nem-
zetfejlõdés, nemzettudat és államszervezet
sajátosságainak avatott szakértõjévé.  Az
1994-ben, 75. születésnapjára Angliában
kiadott kötet, utolsó megjelent könyve
(Hungary and the European Economy in
Early Modern Times), melyben az 1965 és
1990 közötti huszonöt évben angolul, fran-
ciául és németül megjelent nagy horderejû
tanulmányait kötötte csokorba, ismét nagy
feltûnést keltett nemzetközi történész
körökben.

Pach Zsigmond Pál mindent tudott, amit
történész tudhat.  Nagy összefüggéseket
vizsgáló munkái mellett kiemelkedõ elem-
zést adott Szekfû Gyula történetírói munkás-
ságáról, élete utolsó évtizedében pedig a
kora újkori századok Magyarországa eddig
feltáratlan paraszti iparának, a szûr, vagy
szürke posztó készítésének és kereskedel-
mének miniciózus regionális történetét tárta
fel. A kilencvenes évtizedben sorra jelentek
meg tanulmányai e témából.  A tíz fejezetre
tervezett kötetének azonabn csak hét
fejezete készült el.  Már halálos betegen, né-
hány órára felkelve ágyából, véglegesítette
a hetedik fejezetet és kezdte el a már befe-
jezetlenül maradt nyolcadikat.
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Pach Zsigmond Pál kivételes adottságú
történész volt.  Hatalmas mûveltsége, széles
körû nyelvtudása, nagyszerû írói készsége
rendkívüli filológiai igényességgel, pontos-
sággal és analitikus képességgel, és átfogó
elmeleti-logikai rendszerezõ készséggel
társult.  Ezért játszhatott úttörõ szerepet az
európai összehasonlító történetírásban.

Több mint nyolc évtizedes különleges
életpályája azonban a tudomány mûvelése
mellett és azzal a legszorosabb kapcsolatban
tanári, iskolateremtõ és tudományszervezõ
tevékenysége nélkül aligha lenne értékel-
hetõ. Már induló középiskolai tanárként
magával ragadta a diákokat – ennek hatására
választotta a történész pályát Ránki György
és magam is. Ha valaki olyan tanárral talál-
kozik a középiskolában, mint amilyen õ volt,
már szerencsésnek mondhatja magát: életre
szóló útravalót kapott.

Huszonkilenc évesen, majd ezután két
évtizeden át, a Közgazdaságtudományi
Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékének
vezetõ tanára. Mintegy húszezer akkor felnö-
vekvõ, ma vezetõ közgazdász hallgatta ma-
gával ragadó elõadásait.  A kicsiny tanszék
nemcsak valóságos mûhellyé vált, ahol
tanítványaiból a magyar gazdaságtörténet új
vezetõ kutatói növekedtek fel, hanem nem-
zetközi rangú iskolává is. Itt, irányítása mellett
indulhattam magam is szakmai pályámra.

Kiemelkedõ tudományos tevékenysége
és iskolateremtõ szerepe legnagyobb nem-
zetközi elismeréseként a Nemzetközi Gaz-
daságtörténeti Társaság 1978. évi edinburghi
kongresszusán, az éppen kiélezõdött hideg-
háború közegében és ellenére, elnökévé
választotta a Társaság. Második munkahelye,
a Magyar Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézete, melynek egyik alapító-

ja, s kezdetektõl igazgatóhelyettese, majd
1967-tõl két évtizeden át igazgatója volt, a
hazai történetírás valóságos fellegvára lett.
Innen indult el a magyar történetírás – nem-
zetközileg méltányolt – reneszánsza az 1960-
70-es évtizedben. Ebben jelentõs segítõre
talált tanítványában és barátjában, Ránki
Györgyben, aki igazgatóhelyettesként dol-
gozott mellette, majd örökébe lépett.  Hatal-
mas, igényes kollektív vállalkozások fûzõd-
tek itt nevéhez.  Fõszerkesztésével született
meg az úgynevezett tízkötetes magyar tör-
ténelem, melyet a következõ generációk
életében nem lehet megkerülni.

Szakmai igényessége, áttekintõképes-
sége és fáradhatatlan tudományszervezõi
munkássága mellett az Intézetet embersé-
gével is építette. Nehéz történelmi idõkben
szûkkeblûen kitaszított kiváló tudósokat
segített vissza a szakmába, s biztosított szá-
mukra zavartalan kutatási lehetõséget, s sze-
mélyében védõpajzsot mindazoknak,
akikben emberi-szakmai értékeket tisztelt.

Pach Zsigmond Pál tudomány- és oktatás-
szervezõi munkássága keretében a magyar
közgazdászképzés meghatározó egyénisé-
ge, hat évig a Közgazdaságtudományi Egye-
tem rektora, késõbb a Magyar Tudományos
Akadémia alelnöke.  Munkásságát Kossuth-
és Állami Díj ismerte el.

Különleges szerencsémnek tartom,
hogy életutam összekapcsolódott az övével,
hogy tanítványa, majd munkatársa lehettem.
Különleges élménye életemnek, hogy vé-
gigkísérhettem életútját, hogy tisztelhettem
megvesztegethetetlen jellemét, és élvez-
hettem meleg, önfeláldozó barátságát.
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