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MEGEMLÉKEZÉS

ZIMÁNYI VERA  
(1930–2021)

Zimányi Vera, az Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének volt 
tudományos főmunkatársa és a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, majd a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának alapító tagja, 
egyetemi tanára, később professor emeritája, életének 92. évében, 2021. április 20-án 
vissza adta lelkét Teremtőjének.

Zimányi Vera a nagy múltú Erzsébet Nőiskola nyolcosztályos gimnáziumában szerezte 
meg azt a műveltségi alapot, amely alapján beiratkozhatott a régi állami Pázmány Péter 
Tudományegyetem történelem–angol szakára, majd a főszakok mellé felvette az éppen 
csak szakként meginduló levéltárosképzést.  Mire befejezte az egyetemet, az már Eötvös 
Loránd Tudományegyetemként működött. Szakdolgozatát Bethlen Gábor gazdaságpoli-
tikájából írta, amely olyan kiválóra sikerült, hogy meg is jelent. Kitűnő tanulmányi ered-
ménye ellenére a Nyíregyházi Levéltárba helyezték, majd egy rövid ideig a Művelődésügyi 
Minisztérium felügyelete alá tartozó Levéltárak Országos Központjában (LOK) dolgozott. 
Onnét azonban hamarosan bekerült az akkori Országos Levéltárba, ahol kezdő szakem-
berként igen nagy feladatot bíztak rá: a szovjet megszállás következtében Körmenden 
szétdúlt és súlyosan sérült herceg Batthyány család levéltárát kellett újrarendeznie. Az 
enyészettől megmentett iratokat Keszthelyről teherautó-számra hozták fel a Szent István- 
bazilika padlására és pincéjébe, ahol megkezdődhetett a rendezés. A munkát oly sikerrel 
végezte el, hogy első cikkeit, könyveit ennek anyagából írta. (Der Bauerstand der Herrschaft 
Güssing im 16–17. Jh. Eisenstadt, 1962. és  A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a 16–
17. században. Bp., 1968.) Ő lett a Batthyány-anyag legfőbb szakértője, sőt amikor először 
mehetett ki Ausztriába a vasfüggöny mögül, és ott találkozott az idős Batthyány herceg-
gel, ígéretet kapott arra, hogy a kimenekített és a család tulajdonában maradt 1526 előtti 
okleveleket lefényképezheti. Nem rajta múlt, hanem az akkori levéltári bürokratikus gé-
pezeten, hogy ez elmaradt.  

1963-ban, addigi tudományos munkásságának elismeréseként a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetbe került, ahol nyugdíjba vonulásáig, kereken har-
minc évet töltött el. A tudományos szellem itt jóval szabadabb volt, mint máshol. Bár az 
intézet az 1949-ben bezárt és leépített Teleki Pál Tudományos Intézet helyébe lépett, 
ahonnét kiebrudaltak több nem kommunista-marxista kutatót, és a felső vezetés itt is a 
marxista ideológiát hirdette, ám az 1970-es években már jóval pozitívabb volt a légkör. 
Az Intézet pezsgő szellemiségével, inspiráló tudományos vitáival valódi szellemi központ 
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volt. Az Úri utcai épület I. emeleti szobája, ahol Zimányi Vera évtizedeket töltött szoba-
társaival, Györffy Györggyel, Makkai Lászlóval és az adminisztrációt ellátó, egyébként 
kiváló mű- és szakfordító Jászay Gabriellával, többeknek volt egyszerre kávézó- és szakmai 
tanácsterem is; kiváló beszélgetések és viták hangzottak itt el Szűcs Jenő, Benda Kálmán, 
Szakály Ferenc, Péter Katalin, Tóth István György, olykor Heckenast Gusztáv vagy Litván 
György részvételével – ennek én magam is részese lehettem, amikor az Intézetbe beke-
rültem, és a szoba „lakója” lehettem. Itt beszéltük meg az 1988–89. évi izgalmas, a rend-
szerváltást előkészítő eseményeket is. 

Az 1970-es évek elejétől a kutatók már mehettek nemzetközi konferenciákra, nem-
csak Keletre, hanem Nyugatra is, sőt ösztöndíjat is nyerhettek. Akkoriban élte nagy kor-
szakát az Annales Iskola és a német alapokon nyugvó gazdaságtörténeti irányzat. Zimányi 
Vera ösztöndíjai során, elsősorban Párizsban, megtanulta a gazdaságtörténeti, majd az 
ártörténeti kutatás módszerét. A francia és a német gazdaságtörténeti irányzat kiemel-
kedő teljesítménye abban állt, hogy a konjunkturális mozgások fogalmát a gazdasági szfé-
ráról kiterjesztette a társadalmi élet egyéb zónáira is, és a „longue durée”-vel a globális 
történeti folyamatok legmélyebb, alapvető rétegét vizsgálta. 

Zimányi Vera azt kutatta, hogy a magyarországi kora újkori gazdasági és társadalmi 
jelenségek milyen összefüggésben állnak a nyugat-európai fejlődéssel. Megrajzolta a Magyar 
Királyság bekapcsolódásának folyamatát a kora újkori világgazdaságba, összehasonlítot-
ta az európai és a magyar demográfiai adatokat, mélyreható kutatásai során feltérképez-
te a magyar külkereskedelmet, leginkább a marhakivitelt vizsgálta a vámnaplók alapján, 
alapvető ártörténeti kutatásokat végzett; egyszóval az új szemléletű 16–17. századi magyar 
gazdaság- és társadalomtörténetet ő írta meg. Ez került bele a tízkötetes nagy összefog-
lalóba is, amellyel elnyerte az akadémiai doktori címet. (Ezt az összefoglaló munkát angol 
nyelven is megjelentették: Economy in Sixteenth and Seventeenth Century Hungary 1526–1650. 
Bp., 1987.) Zimányi Vera jól látta, hogy a magyarországi gazdasági és társadalmi jelensé-
gek önmagukban nem magyarázhatók, és főleg nem értelmezhetők a kelet-európai folya-
matokkal összefüggésben. Az ország sokkal inkább volt közvetlen kapcsolatban Nyugat-, 
mint Kelet-Európával. Az 1960-as, 1970-es években még komoly viták folytak erről, hiszen 
a marxista történelemszemléletű, vezető szerepet betöltő történészek még nagyon erősen 
vallották a magyar fejlődés elkanyarodását a nyugat-európaitól, és még azt sem tűrték el, 
hogy a tízkötetes új magyar történeti összefoglalónak a 16–17. századi két kötetében, 
amely 1985-ben jelent meg, a szerzők Magyarország geopolitikai helyét Kelet-Közép- 
Európában, és ne Közép-Kelet-Európában határozzák meg. Kutatásai gyümölcseként szám-
talan nemzetközi konferencián vett részt, és jelentek meg cikkei idegen nyelveken is. Az 
európai modellt leképező hazai fejlődéssel megismertette a külföldi szakembereket, akik 
között olyan nagyságokat találunk, mint Wilhelm Abel, Fernand Braudel, François Bergier, 
Jean Bouvier, George Duby, Witold Kula, Emmanuel Le Roy Ladurie – hogy csupán néhány 
nevet soroljak fel azok közül, akikkel együtt vett részt nemzetközi konferenciákon. 

Zimányi Vera munkássága, a Batthyány-uradalmak története, kereskedelemtörténeti 
tanulmányai, a magyarországi ármozgásokról írt cikkei, ártörténeti kézikönyve, a Zrínyiek 
tengerparti uradalmának nagy forráskiadványa vagy a tízkötetes szintézis gazdaság- és 

TSZ_2021-2_KÖNYV.indb   316 2021. 08. 26.   11:11:57



ZIMÁnyI VErA (1930–2021) 

 317

társadalomtörténeti fejezetei, életmódtörténeti írásai ma is alapvető munkáknak számí-
tanak. 

1985-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karának 
egyetemmé szervezésében vállalt aktív szerepet, ahol évekig tanított egyetemes történe-
tet, tartott előadásokat és szemináriumi órákat, forrásolvasási és -elemző gyakorlatokat. 
Jegyzeteiből összeállított ideiglenes tankönyvét hosszú évekig használták, és még ma is 
használják a diákok.

1992-ben a Magyar Katolikus Egyház legfőbb vezetői és világi tudósok közös akara-
tából újra megalapították a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karát. 
Zimányi Vera ebben a munkában is aktívan részt vett, az egyetem alapító tagjai között 
tarják számon. A Kora Újkori Tanszéken, amelynek rövid ideig vezetője is volt, kora új kori 
egyetemes történelmet és forrásolvasást tanított. Elévülhetetlen érdeme, hogy bábásko-
dott a Történettudományi Doktori Iskola megalapításában is, ahol egészen 2007-ig taní-
tott. Ezután előrehaladott szembetegsége miatt kezdett visszavonulni a tudományos élet-
től, de még egy-egy előadás megtartását örömmel vállalta, és egykori diákjainak és a 
doktori iskolásoknak nagy örömmel és odaadással tartott konzultációt – hiszen egész éle-
tét a magyarság története tanulmányozásának szentelte, az volt élete célja és értelme.

Fiatal kora óta kutatta a nyugat-magyarországi régió, főként a Batthyány-uradalmak 
történetét szoros szakmai kapcsolatban állva az osztrák történészekkel. 1990-ben az oszt-
rák állam egyik legmagasabb kitüntetését ajándékozták neki (Das Grosse Ehrenzeichnen des 
Landes Burgenland), 2001-ben pedig a Magyar Köztársaság Tiszti Kereszt Érdemrendjével 
ismerték el munkásságát. Az 1995-ben alapított Professzorok Batthyány Körének tagjai 
sorába is beválasztották.  

Zimányi Vera életének utolsó tíz évében, betegsége következtében, visszavonultan 
élt, de érdeklődése a szakma iránt nem szűnt meg. Az 1970–80-as évek nagy történész-
nemzedékének prominens képviselői közül szinte utolsóként távozott az élők sorából. 
NAGYASSZONY volt a történészek között. Most már odaföntről kíséri figyelemmel szere-
tett hazája történelmét, sorsát. 

J. Újváry Zsuzsanna 
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