
„ ...E zek  nem valam i nagyon régi emberek, 
akik nagyon régi dolgokkal foglalkoztak ...”

Interjú Németh Györggyel

~TL "T ÉMETH GYÖRGY ÓKORTÖRTÉNÉSZ, filológus, író. Kaposváron sziile- 
f  8L 1 tett, 1956. június 25-én. Szülei Németh Amadé és Véli Margit. 

-X Y Tanulmányait az ELTE BTK-n 1975-81 között végezte, ugyanitt■ az 
Ókori Történeti Tanszéken volt tudományos ösztöndíjas, majd tanársegéd. 
1987—92 között adjunktus, 1992-től docens ugyanitt. 1989 óta tanít a KLTE 
Ókortörténeti Tanszékén, 1990-93 között a Miskolci Bölcsészegyesületben is 
tartott előadásokat. 1997 óta a KLTE Ókortörténeti Tanszékének vezetője. 
1992-ben nyerte el a történettudományok kandidátusa, majd 2000-ben a tör
ténettudományok doktora címet. Első könyve a Mesék Thészeuszról (1984). 
Szerkesztésében és fordításában jelent meg Xenophón Emlékeim Szókratész- 
röl című írása (1986), Szapphó fennmaradt versei és töredékei görögül és 
magyarul (1990), illene az Allaméletrajzok című gyűjtemény (1994). Törté
neti témájú könyvei: A peloponnésosi háború (1990), Ókori játékok könyve
(1994),
A zsarnokok utópiája (1996), A polisok világa (1999). Utóbbi műve 2000-ben 
elnyerte a legrangosabb magyar ókortudományi elismerést, a Marói Károly- 
díjat. Szerkesztésében jelent meg a Görög történelem a kezdetektől Kr.e. 30-ig 
című tankönyv (1995), a hozzá tartozó szöveggyűjteménnyel (1996), illetve 
egy másik szöveggyűjtemény, az Ércnél maradóbb... (1998). Két verseskötete 
a Fagyöngyök (1986), illetve az Iszméné tükre (1996).

KG: Első kérdésünk: hogyan lesz az emberből ókor tudós, milyen családi in
díttatások, milyen nagy tanáregyéniségek predesztinálnak erre valakit?

NGy: Családi indíttatás legfeljebb abban fogalmazható meg, hogy apám ze
nész, anyám orvos, és így nővérem is, meg én is bölcsészek lettünk. Nem 
menekülés ez azoktól a szakmáktól, csak egyszerűen ilyen már volt a család
ban, és láttuk ezeknek a szakmáknak nemcsak az előnyeit, hanem a hátrányait 
is. Az orvos hazajön este hétkor a családjához, és nyolckor már ügyeletesként 
megy vissza a klinikára; vagy a zenész, édesapám, az Operaháznak volt kar
igazgatója: neki ugyan reggel nem kellett olyan korán kelni, de délelőtt próba 
volt, este előadás. A szüleim nagyon elfoglaltak voltak, és egymással is alig 
találkoztak, hát még velünk, gyerekekkel. Ez valahogy nem az az út volt, amit
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testvéremmel együtt -  választani szerettünk volna. Nem mondhatnám, hogy 
a családunkban mindenki ókortudós lett volna, bár nagyanyám, aki orvos volt 
-  egyébként az első Magyarországon végzett orvosnő az orvosi egyetem 
elvégzése után itt, ezen az egyetemen fölvette a klasszika filológiát, és ő is, 
meg anyáin is kiválóan tudtak latinul. Latinul leveleztek egymással, mikor 
anyám kollégista volt. Nem volt idegen az ókor, csak nem ezzel foglalkozott a 
család.

A történelem egész kicsi koromban kezdett érdekelni. Még az iskola előtt 
történt: hittanórán kellett kifesteni képeket, amelyeken római katonák is vol
tak a Golgotán, és ott találkoztam először azzal, hogy nagyon másként, más 
ruhában, más megjelenéssel léteztek emberek. Aztán az iskolában már nem 
foglalkoztam annyira a történelemmel -  bár még azzal foglalkoztam a legjob
ban: más tárgyakból, matematikából, kémiából komoly hiányosságaim voltak. 
A történelem mindig érdekelt, de nem ez volt az, ami leginkább érdekeit, 
[gazából viszonylag hamar rájöttem arra, hogy tudok verset fordítani. Például 
oroszból is úgy kerültem el egy bukást, hogy Puskint és Lermontovot fordí
tottam versben, és annak ellenére, hogy az oroszteljesítményem nem volt 
igazán jó, így azért sikerült átvergődnöm a gimnáziumon. Akkor viszont már 
ifjú költőnek tartottam magam, és engem őszintén szólva az irodalom érde
kelt. Az egyetemre is úgy jöttem, hogy irodalom szakos akartam lenni, azon
ban akkoriban még csak kétszakos lehetett az ember -  ezért én az irodalom 
mellett megkerestem azt a tárgyat, amely legkevésbé volt kínos addigi előéle
temben, és ez volt a történelem. Hát így lettem én magyar-történelem szakos 
itt az egyetemen, ahol aztán nem várt meglepetésként a történelem szakosok 
számára kötelező latinoktatásban is részt kellett vennem. Nahát, amiben én 
biztos voltam, az az volt, hogy én holt nyelvekkel egyáltalán nem akarok 
foglalkozni: mert esély sincs rá, hogy az ember egy eleven szanszkrittal, vagy 
ógöröggel találkozzék, akivel beszélni tudna -  akkor meg mi értelme az 
egésznek? Azonban a latinórákat Adamik Tamás professzor úr tartotta, olyan 
lelkesedéssel, és olyan módon tudott minket is lelkessé tenni, hogy amikor 
már nem volt kötelező, akkor is együtt maradt a csoport. Már az első félév 
végén lírikusokat olvastunk -  tehát nem nyelvkönyvszövegeket, hanem Catul- 
lust, Martialist — és én ezeket rögtön versben fordítottam le. így Adamik tanár 
úr rögtön meg is kérdezte, hogy nem akarok-e indulni a latin szakosok fordítói 
versenyén, ahol azután éveken keresztül indultam is, és soha rosszabb ered
ményt nem értem el, mint a harmadik hely. Ez azért már felkeltette az érdek
lődésemet. Másik oldalról el kell mondanom, hogy az irodalom szak némi 
csalódást jelentett számomra. Negyedévben találkoztam az első olyan tanár- 
egyéniséggel, akinél talán érdemes lett volna folytatni irodalom tanulmányai
mat: ez Németh G. Béla volt. Persze végül is lediplomáztam, de akkorra már 
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nagyon távol kerültem az irodalomoktatástól, így aztán nem csoda, hogy fo
kozatosan elsodródtam a történelem irányába.

Latinból igen hamar nagyon-nagyon sok verset fordítottam le, általában rö- 
videbbeket -  nagyon gyengén tudtam ám én akkor latinul és egyszer aztán 
azt mondtam Adamik tanár úrnak: „van egy olyan furcsa érzésem, mintha ez 
az egész római költészet egy paraván lenne, ami mögött van valami, amit én 
nem látok — de hogy van-e értelme annak a kérdésnek, hogy mi légyen az, 
nem tudom.” Azt mondta, hogy „Domine! -  akkor már latinul beszélt velünk
-  hát persze hogy van: a görög költészet, az áll mögötte.” Kérdeztem tőle, 
hogy „Lehet itt valahol görögül tanulni?” „Persze, a mellettünk levő tanszé
ken.” Átmentem oda azonnal, benyitottam óriási lendülettel, Kapitánffy István 
tanár úr tartott éppen órát, kérdeztem tőle: „Itt lehet görögül tanulni?” Mond
ja: „Igen.” „Hát akkor tanulhatnék én is?” „Előtte azért azt a görög alapozót el 
kéne végezni, és fel kéne, hogy vegyenek a görög szakra, akkor aztán semmi 
akadálya nincsen.” így történt az, hogy másodéves koromban már görögórák
ra jártam, és még nem telt el fél év, csak néhány hónap, amikor az első verset, 
Babriosnak egy kis verses meséjét fordítottam le magyarra versben. Akkor 
éreztem először azt, hogy ez az, valami ilyesmit szeretnék csinálni, voltakép
pen mindig is ez szerettem volna csinálni, csak nem tudtam.

Ez az egész azért tűnhet rendkívül furcsának, mert míg a magyar szakkal, 
illetve ott az irodalomoktatással problémáim voltak (a nyelvészetórák nagyon 
sok újat jelentettek számomra, és nagyon is érdekelt, különösen a generatív 
grammatika, amit Havas Ferenc tanár úr adott elő), addig történelem szakon 
Hahn István előadására, Komorőczy Géza szemináriumaira jártam. Szinte hi
hetetlen, hogy nem ez volt az indítóok, de bármennyire is élveztem ezeket az 
órákat, nyelvi késztetés nélkül biztosan nem kerültem volna az ókortörténet 
közelébe. Aztán már -  mint görög szakos -  rájöttem, hogy a filológus lét nem 
teljesen az, ami az én vágyaimat kitöltheti -  persze attól én még kitüntetéses 
diplomát szereztem görögből. A történeti források eléggé kijelölték az utamat
-  például már diákkoromban elkezdtem Xenophónt fordítani, hiszen meglepő 
volt, hogy mennyi minden nincsen lefordítva még mindig magyarra - , és 
később szinte csak mellékesen, bár nagyon nagy örömmel csináltam meg a 
Szapphó összes töredékei magyarul-kötetet. Amint Kapitánffy István egyik 
utolsó beszélgetésünkben meg is jegyezte nekem: „Te már akkor is, amikor 
hozzánk jártál -  tudniillik görög szakra -  inkább ókortörténész voltál.” Ebben 
igaza is volt, és én ezen a kerülőúton kerültem vissza Hahn István speciálkol
légiumaira, ahová hat féléven keresztül jártam: epigrafíkára, papirológiára, 
úgy, hogy ezeknek az óráknak egy részét privatissime tartotta, vagyis csak ne
kem -v o lt olyan, hogy ketten voltunk, volt, hogy hárman, de volt olyan félév, 
amikor csak egyedül jártam ezekre az órákra. És azt hiszem, hogy annak a
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muníciónak nagy része, amivel én mindmáig rendelkezem, az ezeknek az 
óráknak köszönhető.

Később két szerencsés ösztöndíj szilárdította meg azt az elhatározásomat, 
hogy nekem valóban ezzel kell foglalkoznom. Hahn Istvánhoz írtam az 
OTDK-dolgozatomat, őhozzá írtam a szakdolgozatomat, nála is doktoráltam, 
és közben nyílt egy lehetőség, hogy Athénban töltsék hat hónapot ösztöndí
jasként. Ott ráadásul a Német Régészeti Intézetben lakhattam, abban a házban, 
amit még Schliemann építtetett. Benn volt a könyvtár, ami Schliemann óta 
folyamatosan fejlődik és bővül, és éjjel-nappal ott lehetett dolgozni. Egyéb
ként egy szobában laktunk akkor Raczky Pál tanai' úrral. Minden nap ott dol
goztam az Athéni Epigráfiai Múzeumban, tehát azok a feliratok, amelyeket 
kinyomtatva a professzor úrral olvastam, a maguk eredeti formájában voltak 
körülöttem. Ott dolgoztam két és fél méternyire a Drakón-féle emberölési 
törvénytől -  benn a múzeumban voltak a munkaasztalok is, ott lehetett kutat
ni, ismerkedni a feliratokkal. Ott éltem át először, micsoda élmény az, hogy 
nem egy kinyomtatott szövegből dolgozom, nem Hérodotos, vagy Thukydi- 
dés, vagy Tacitus, hanem az eredeti feliratok alapján, azon feliratok alapján, 
amiket ők maguk, a. görögök is ott láttak, megfogtak, ők faragták. Gondoljunk 
egy szavazási cserépre: amit az athéni maga belekarcol a cserépbe, az most ott 
van a kezemben. Vagy az Epigráfiai Múzeum közepén van egy oltárkő, ami
nek a szövegét Thukydidés is leírja művében -  még azt is hozzáteszi, hogy 
már nagyon régi ez az oltár, szinte olvashatatlan a felirat. Egész jól olvashatók 
egyébként azok a betűk, amik megmaradtak, de a közepe ki van törve. Az 
egész szöveget Thukydidés alapján tudjuk rekonstruálni. Micsoda érzés volt 
tehát ezekkel a forrásokkal együtt élni! Ez volt az első ilyen ösztöndíjam.

A másik már szinte véletlenül jött. Én egy kicsit ódzkodtam a „tudományos 
üzemtől”, nem igazán tetszett nekem, hogy olyan dolgokat is kell csinálni, 
amiket az ember nem szeretetből, hanem kötelességből végez. Emiatt én nem 
is akartam kandidálni vagy más fokozatot szerezni, igazából nem érdekelt. 
Gondoltam, én attól nem leszek se okosabb, se szebb, hogy ezt elvégzem. De 
akkor lehetőségem nyílt megpályázni egy Humboldt-ösztöndíjat, amihez 
szükség volt a kandidátusi címre, így kénytelen voltam azt megszerezni. 
A Humboldt egy nagyon elegáns német ösztöndíj, ami először is a magyaror
szági viszonyokhoz képest hihetetlenül magas összeget adott, másrészt lehető
ségem nyílt arra, hogy a kölni egyetemen kutassak, dolgozzak, sőt tanítsak 
másfél éven keresztül. Egy másik kölni ösztöndíjjal együtt összesen két és fél 
évet töltöttem ott, sőt -  miután ezekhez be kellett iratkozni — öt végzett félé
vem is van a kölni egyetemen. Köln nagyon fontos volt számomra, mert egy 
egészen kiváló könyvtárban, egészen kiváló kutatók társaságában tölthettem 
ezt az időt. Bizony nemcsak én tartottam ott órákat a doktoranduszoknak, 
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hanem én is bejártam az órákra, és így olyan dolgokkal is megismerkedhet
tem, amikre itthon nem volt lehetőség. Nem tudom, hogy amikor Athénba 
kimentem, mennyire voltam ókortörténész, de amikor hazajöttem, akkor már 
sokkal inkább, és epigráfus feltétlenül. A kölni évek után pedig a dolog már 
irreverzíbilissé vált, akkor már biztos voltam benne, hogy én ezzel szeretnék 
foglalkozni, és azóta is ezt csinálom.

RA: Tanár Úr egyszerre tanít az ELTE-n és a Debreceni Egyetemen is. Elő
adásai népszerűek, alighanem azért, mert emészthetően tud közel hozni egy 
meglehetősen távoli korszakot. Mennyire szerkeszti meg előre ezeket az elő
adásokat, hogy férnek bele, mennyire tudatosan kerülnek bele a szellemes 
fordulatok?

NGy: A viccek csak úgy jönnek, nem próbálom meg előre kitalálni, hogy na 
most akkor még milyen vicceket fogok belerakni az előadásba. Ezek általában 
rendkívül aktuális utalások olyan dolgokra, amelyeket mindenki ismer, aki ott 
van a teremben: tehát nemcsak irodalmi művek, hanem minden, ami az élet
ben körülvesz minket. Egyszerűen azért van erre lehetőség, mert a történelem 
bizonyos szituációkat újból meg újból felidéz, és -  persze soha nem agyon
aktualizálva -  mégiscsak jobban érthetővé tehető akkor, ha belátják a hallga
tók, hogy ezek nem valami nagyon régi emberek, akik nagyon régi dolgokkal 
foglalkoztak, hanem élték az életüket, és ebben az életben voltak olyan krízi
sek, amikre megpróbáltak megoldásokat keresni. Ezek olykor hasonlítanak 
azokra a válságokra, amelyeken mi megyünk keresztül, részint a hétköznap
jainkban, részint pedig a politikai életben. Ezekre mi is megpróbálunk megol
dásokat keresni, és ezek a megoldások vagy hasonlítanak, vagy nagyon eltér
nek a régiekéitől, de mindegyikhez lehet kötni az előadást. Az előadások 
egyébként bármennyire is anekdotákat sorakoztatnak fel, mesélősnek, sőt 
olykor talán csapongónak tűnnek, mégis föl vannak építve. Én egy félév alatt 
pontosan el szoktam végezni azt az anyagot, amit szeretnék elvégezni. Ez 
néha olyan játékokhoz is kapcsolódhat, mint amikor az egyik félévben meg
próbáltam úgy felépíteni az előadássorozatot, hogy az első előadás első mon
data azonos volt az utolsó előadás utolsó mondatával. Bizony némi aggoda
lommal figyeltem, hogy a diákok közül hányán fogják észrevenni: megvolt ez 
az ív. Nagyon jólesett, hogy a hallgatóknak legalább egyharmad része észre
vette a szerkezetet — nem menet közben, hanem a végén, de akkor a végétől 
visszamenőleg talán elrendeződtek azok a dolgok is, amelyek talán az egyes 
órákon nem találták meg a helyüket.

7



KG: Az előadásban használt formai megoldásokat lehet-e alkalmazni írásban 
is? Adnak-e teret erre a tudományos közlés maga állította korlátái?

NGy: A formai igényesség írásban is megjelenhet. Ennek Magyarországon, 
legalábbis a mi szakmánkban a legnagyobb mestere Szilágyi János György. 
Nagyon örülök, hogy hallgatója lehettem az antik művészettörténet kollégiu
mainak, ahol bizony olyan szuggesztív előadásokat tudott tartni, hogy utána 
bénultan ültünk a helyünkön. Akkor kis mosollyal a szája szélén ránk szólt, 
„Már vége van az órának, fel lehet kelni, el lehet indulni.” Ezt ő írásban is 
meg tudta csinálni. Van egy tanulmánykötete, a címe Paradigmák, abban van 
néhány olyan tanulmány, mint például Arachné ovidiusi történetének elemzé
se, amit azt hiszem, hogy mindenki, aki amúgy se Ovidiusszal, se ókortörté
nettel nem akar foglalkozni, haszonnal forgathat és nagyon nagy élményt fog 
jelenteni számára. Vagy ott van a Legbölcsebb az idő című kis kötete, ami az 
antik mütárgyhamisításról szól. Ha létezhet ezoterikusnak tűnő téma, akkor ez 
az. Nem elég, hogy az antik műtárgyakról, de ezek hamisítványairól írni -  mit 
lehet ezzel kezdeni? Ebből valami olyan szép — tudományos megalapozású, 
ugyanakkor olvasmány szempontjából sem utolsó -  esszét sikerült írnia, 
amely a végén a mütárgyhamisítás kérdéséből kiindulva felveti azt a kérdést, 
hogy egyáltalán mi a műtárgy most, a huszadik század végén: vajon a hami
sítvány az nem lehet műtárgy, pusztán azért, mert nem az ókorban készült? 
Egyáltalán akkor, amikor a sokszorosítás segítségével, fényképen, nyomatok 
formájában mindenféle remekművekhez hozzáférhetünk, akkor már az a kér
dés vetül fel, hogy az „eredeti” fogalmát hogyan kell értelmezni. Ezt egy 
olyan korszakban írta meg -  tehát nem tegnap, nem tegnapelőtt, hanem tíz 
évvel ezelőtt -  mikor még az Internet nem terjedt el, kérdései mégis a lehető 
legaktuálisabbnak tűnnek. Tehát nem elég, hogy tudományosan rendkívül fon
tos ez az írás, hanem aktualitásában, a nem beavatott, a nem szakmabeli olva
sók számára is rendkívül fontos dolgokat tartalmaz.

RA: A tanulmányírás mellett a tudományos munka másik területére, a forrás- 
kiadás kérdésére átevezve: az elmúlt néhány évben megjelent számos szöveg- 
gyűjtemény. Róma történelmével kapcsolatban legalább kettő: Borhy László 
Római szöveggyűjteménye, és a Tanár Úr által szerkesztett Ércnél mara- 
dóbb... Ha az ember a tartalomjegyzékbe belenéz, akkor látja, hogy más sze
melvényeket tartalmaznak, de vajon ez nem jelent-e mégis túlkínálatot a szö
veggyűjtemények terén?

NGy: Nagyon-nagyon kevés átfedés van a kettőben, bár előfordul. Horváth 
András az Ércnél maradóbb...-bán Aurelius Victor teljes szövegét lefordítot- 
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ta, és egyes császáréletrajzokat Borhy tanár úr átvett a másik szöveggyűjte
ménybe. De azt hiszem, a két szöveggyűjteményt egymás mellé állítva bárki 
láthatja, hogy mind koncepciójában, mind pedig a benne szereplő szövegeket 
tekintve tökéletesen mások.

RA: Szöveggyűjtemények nyilván megjelenhetnek kifejezetten abból a célból, 
hogy kötelezően ismerendő forrásokat, szemelvényeket tartalmazzanak, de 
megjelennek más típusúak is. Az Ércnél maradóbb. ..-bán mi volt a fő  koncep
ció?

NGy: Az Ércnél maradóbb... egy olyan koncepciót próbált megvalósítani, 
mely tudomásom szerint eddig példátlan a magyar gyakorlatban -  egyébként 
meglepő számomra, hogy miért volt példátlan. Eddig külön jelentek meg gö
rög szöveggyűjtemények és római szöveggyűjtemények, ezáltal komoly gon
dokat okozva bizonyos források elhelyezésében. Hiszen a görögség gyakorla
tilag a 2. század közepe óta legalább részben Róma fennhatósága alá került; a 
hellenisztikus Egyiptom meghódításával, vagyis Kr. e. 30-tól kezdve pedig 
minden görög nyelvű állam a Római Birodalom része volt. Akkor most tulaj
donképpen ezek a források hova tartoznak: a görög, vagy a római történelem
be? Egyáltalán, van-e jogunk a Mediterráneum történetét ilyen módon fölme
télni darabokra, hogy ez a görög történelem, ez pedig a római történelem? 
Nyilván vannak olyan időszakok is, például Drakón kora, amikor Rómában 
hiába keresünk szövegeket, hiszen a 7. századból ilyen, szöveggyűjteménybe 
illő szöveg onnan nem maradt fenn. De azért azt lehet jelezni, hogy ez az az 
időszak, ami Rómában a királyok kora, és hagyományaik voltak erre nézve is. 
Én megpróbáltam a görög és római történelmet kronológiai alapon úgy bemu
tatni, hogy a megfelelő forrás a megfelelő évnél szerepel. Ezáltal talán bizo
nyos történelmi folyamatok jobban látszanak, és egycsapásra megoldódik az a 
probléma, hogy valami görög, vagy római -  hiszen egész egyszerűen a törté
nelem része, teljesen függetlenül attól, hogy görög vagy latin nyelven íródott. 
Ez tehát a koncepció szempontjából az egyik, ami új -  nevezetesen, hogy nem 
választom szét a görög és a római történelmet. A másik a Corvina kiadó kife
jezett igénye volt, hogy olyan nagy történetírótól, akiknek már a teljes műveik 
hozzáférhetők, fontosabb, meghatározóbb részek szerepeljenek. Ezek az utób
bi időben az Osirisnál megjelenő szöveggyűjteményekben nem szerepelnek, 
abból a célból, hogy tessék Hérodotost egészében kézbe venni. Viszont így 
meg lehetőségem nyílt arra, hogy bizonyos feliratok mellé bizonyos történet
írói szövegeket illeszthessek oda, ami megint rendkívül izgalmas összehason
lításokra ad lehetőséget. Egy példát mondanék: nemrég előkerült Thasos szi
getén egy környezetvédelmi előírás: hogyan, kell tisztán tartani a várost, ho-
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gyári kel! takarítani, melyik területek azok, melyeken nem szabad szemetet 
kirakni, trágyadombot felhalmozni, ésatöbbi. Ez egy nagyon konkrét, nagyon 
pontos előírás, ráadásul a megfelelő büntetésekkel együtt, tehát milyen bün
tetéssel kell számolnia annak, aki ezt elköveti,' illetőleg az a hivatalnok, aki 
nem hajtja be a büntetést, mennyit kell hogy fizessen. Ehhez egyszerűen mellé 
lehetett rakni azokat az athéni előírásokat az Aristotelés neve alatt fennmaradt 
Athéni államhői, amelyekről eddig az hittük, hogy egyedüliek erről a terület
ről. Tökéletesen látszik, hogy Thasoson ugyanazokat a dolgokat szabályozták, 
mint Athénban, csakhogy az Athéni állam a 4. század utolsó harmadában 
keletkezett, míg a thasosi felirat az az 5. század közepén. Ebből nem követke
zik az, hogy Thasos gyakorolt volna hatást Athénra, de azt mindenképpen 
látjuk, hogy ugyanazokra a problémákra nagyon hasonló válaszokat adnak 
különböző területeken — csak éppen e válaszok egy részéről eddig nem tud
tunk. Amikor lehetőségünk van rá, így párhuzamba állítva be lehet mutatni 
ezeket a válaszokat.

KG: Klaniczay Gábor a Sic ltur ad Astra 1999/2- 4-es számában vele készült 
riportban felvázolt három nagy, nemzetekhez köthető történetírói iskolát: a 
német, az angolszász, illetve a francia hagyományt — ezek megtalálhatók a 
középkor és a későbbi korok kutatásában. Létezik-e ez a felosztás az ókortu
dományban és ha igen, van-e valami lecsapódása Magy>arországon?

NGy: Az biztos, hogy vannak különböző megközelítések. Egyrészt: az angol
szász, a francia, a német és -  tegyük hozzá az olasz is rendkívül jellegzetes, 
és különböznek egymástól. Megközelítéseik bizony mások az ókortudomány 
szempontjából is. Itt van a polis esete -  ezt egyébként a görög történelemtan
könyv bevezető fejezetében meg is mutattam. Ott megpróbáltam összefoglalni 
az ókori görög történelemre vonatkozó modem történetírás történetét, és egy 
idézettel kezdtem Oswyn Murray brit szerzőtől: a polis a németek számára 
közjogi fogalom, a franciák számára rituális egység, míg az amerikaiak legin
kább maffiózók küzdelmeiként ábrázolják az ottani eseményeket. Nagyon- 
nagyon nagy különbség van tehát ezek között a megközelítések között egy 
adott pillanatban is, és természetesen nagyon nagy különbség van egy 19. szá
zadi, egy 20. század közepi, vagy egy mostani megközelítés között is. Azt kell 
mondanom, hogy bár én a német hagyományban nevelődtem, ahogy dolgo
zom, az talán inkább emlékeztet az angolszászra. Ez a nagyon hangsúlyosan 
tárgyi és régészeti, vagy a társadalomtörténeti érdeklődés inkább az angol
szász szakirodalomra jellemző, míg például a német szakirodalomban még 
mindig nagyon fontos szerepet játszanak részint a politikatörténeti megköze
lítések, részint pedig a nagyon erősen egy-egy forráshoz kötődő interpretáci- 
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ók. De a történettudomány hihetetlen sebességgel reagál egészen aktuális 
problémákra is: most az egyik szemináriumomnak éppen az a címe, hogy Ál
lamszövetségek és szövetségi államok. Ilyet még soha nem csináltam, úgyhogy 
számomra is egy nagy ugrás volt. A polisok világa bán már egy fejezet foglal
kozik ezzel, és már megjelent a könyv, mikor Németországban kijött egy 
monográfia pontosan erről: a görög szövetségi államok összefoglaló elemzése 
a Bír. e. 4. században. A bevezető azért volt roppant érdekes, mert ott a szerző, 
egy fiatal német kutató, egyértelműen leírja, hogy a görög világot általában 
polisok világaként szokás ábrázolni, és így szokás értelmezni, de ott szövetsé
gi államok is voltak ám, mint a boiót szövetség, vagy Thessalia, vagy az arka- 
diai szövetség, az achai szövetség stb, -  hát ezekkel miért foglalkozunk ke
vésbé? És miért kell most foglalkozni ezekkel? Azért, mert egy boiót polis 
polgára egyszerre volt polgára a polisának, és a boiót szövetségi államnak, te
hát kvázi kettős állampolgár volt. Éppúgy, mint most egy német állampolgár 
egyszerre polgára Németországnak és az Európai Uniónak. Hogyan csinálták 
ezt a görögök? Hirtelen kiderül, hogy egy abszolút aktuális kérdésre keres vá
laszt egy európai kutató -  nyilvánvaló, hogy egy európai kutató, és nem egy 
amerikai kutató, hiszen az amerikai kutató számára ez a probléma egészen 
másként jelentkezik. Tudjuk jól, hogy az Egyesült Államok is egy szövetségi 
állam, csakhogy azoknak az egyes államoknak a története maximum kétszáz 
éves, ezzel szemben Európában az egyes tagállamok története több, mint ezer 
éves. Hogyan lehetséges ezeket a hagyományokat egy nagyobb egységben 
összeegyeztetni? Milyen módszerek létezek erre az ókorban?

A két világháború közt olasz és német kutatók számára például a birodal
mak kialakulása volt egy különösen izgalmas hívószó: sokan foglalkoztak a 
birodalomszerveződéssel. A második világháború után ezzel szemben hirtelen 
folélénkült az athéni demokrácia kutatása: hogyan is van az, amikor nem biro
dalomban, hanem egyes polisokban gondolkodunk? A demokráciáról se felejt
sük el, hogy csak a francia forradalom óta írnak róla olyan pozitív dolgokat, 
mint amihez hozzá vagyunk szokva. Korábban az athéni demokrácia interpre
tációja egészen más volt. Nem árulok el nagy titkot, hiszen mindenki, aki leg
alább Az ember tragédiáját olvasta, találkozott azzal a megközelítéssel, hogy 
a demokráciának komoly hátulütői voltak. Ott a nagy ember és a demokrácia 
viszonya egész sötéten van ábrázolva, és ez nem Madách találmánya, hanem 
abban a korban egy teljesen közhelyes, mindenki számára ismert gondolat 
volt. Az a Burckhardt, aki a reneszánszról is remek könyvet írt, írt az ókorról 
ís, és az athéni államot valami szörnyűségként ábrázolta, hiszen egy svájci 
polgár számára elképesztő volt, hogy az állam gyakorlatilag szabadon rendel
kezik az én magán vagyonommal. Ezzel a modern értelemben vett polgári 
szabadságjogok minimumát is lábbal tiporták az 5 nézőpontja szerint. Nyil-
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vánvaló, hogy ez a demokrácia-értelmezés gyökeresen eltér egy mai angol
szász demokrácia-értelmezéstől -  már úgy értem, hogy ha az ókorra vonat
kozó demokrácia-értelmezést nézzük. És most tessék, elkezdünk szövetségi 
államokban gondolkodni.

Nemcsak iskolák vannak tehát, hanem különböző korszakonként újabb és 
újabb nézőpontokból vizsgáljuk az eseményeket. Ezek a nézőpontok olyan 
kérdések feltevésére kényszerítenek minket, amely kérdésekkel korábban sen
ki nem foglalkozott — vagy alig foglalkozott, mert nem volt számára érdekes, 
nem volt számára kérdés. Persze lehet erőszakolt kérdéseket is kitalálni. Lehet 
bármivel foglalkozni, mondjuk találok egy olyan forrást, amivel voltaképpen 
nem foglalkozott senki ötven éve, és azt mondom, hogy én ezt fogom tanul
mányozni. Nagyon szomorúnak tartom, ha valakinek ebből áll az élete. Sokkal 
jobbnak tartom, ha azzal a dologgal foglalkozik, amivel akkor is foglalkozna, 
ha ez a hobbija lenne, tehát ahol még érdemes kérdéseket feltenni -  ahol olyan 
kérdéseket tud feltenni, amelyekre a válasz személyesen is érdekli. De még ha 
nincs is válasz, egyszerűen az, hogy végiggondolhatja részleteiben azt a mo
dellt, ahogy működött egy bizonyos korszak, vagy egy bizonyos állam, vagy 
egy gazdasági rendszer, az okoz valami örömet, vagy az jelent valami olyan 
pluszt, amit esetleg tudományos kutatásnak is lehet nevezni.

RA: És ha párhuzamát keressük a német ókorkutató kérdésfeltevésének, egy 
mai magyar ókorkutató mit keres?

NGy: A 20. század elején a költészetben is'felmerült az a kérdés, hogy vajon a 
művészet utánozza-e a világot, vagy a világ utánozza-e a művészetet. Én ifjú 
kutatóként -  ez azt jelenti, hogy a 80-as évek elején, vagy már a 70-es évek 
végén -  az athéni belpolitika 5. század végi zavaros vizeire eveztem, és meg
próbáltam megérteni, hogy ott mi és hogy történik. Alkibiadés tevékenysége, 
aki a létező összes rendszert elárulja, vagy Théramenésé, aki sorba dönti meg 
a különböző rendszereket, de utána megdönti azt is, amit ő hozott létre -  tehát 
ez a hihetetlen politikai rugalmasság, ami érzékelhető volt a Kr. e. 5. század 
utolsó évtizedeiben Athénban -  hogyan működik, hogyan lehetséges? Ne fe
lejtsük el, hogy amikor én ezzel foglalkozni kezdtem, Magyarországon a 80- 
as évek elején, vagy a 70-es évek végén ilyesmit már hírből sem ismertünk, 
hiszen volt egy rendszer, és az úgy nézett ki, hogy amíg a világ világ, bizony 
úgy is marad. És akkor teltek-múltak az évek, eljött 1989, körülnéztem, és 
Théramenések és Alkibiadések nyüzsögtek az egész országban. Azt kell mon
danom, hogy véletlenül sikerült egy aktuálissá váló korszakkal foglalkoznom 
-  mert érdekelt morálisan is, meg történeti szempontból is, hogyan lehetséges, 
hogy ugyanaz a politikus három-négy egymást követő rendszerváltást túlél, és 
12



mindegyikben vezető szerepet játszik. És akkor egyszer csak láttam, hogy 
hajaj, de még mennyire lehetséges! Abban a pillanatban elkezdtem az archai
kus kor társadalomtörténetével foglalkozni.

RA: Tehát ez a tíz évvel ezelőtti esemény, a rendszerváltozás tudományos 
szempontból még jelennek tekinthető?

NGy: Ez úgy van, hogy minél idősebb az ember, annál kevésbé gyorsan zárul 
le a múlt. A nálam idősebb emberek számára még ’56 se zárult le. Még idő
sebbek számára meg ’45 se zárult le. Teljesen érthető, hogy amíg élünk, addig 
azokat a történelmi tapasztalatokat hurcoljuk magunkkal, amelyeket korábban 
begyűjtöttünk, és amelyeket csak nagyon-nagyon lassan tudunk, vagy esetleg 
egyáltalán nem sikerül feldolgozni. Nyilvánvaló, hogy számomra 1989 nem a 
történelmi múlt, míg valaki számára, aki most kezdi el az egyetemet, valami 
nagyon régen történt dolog, és már nem is tudja pontosan, hogyan volt azelőtt, 
hiszen a legjobb esetben is csak óvodás volt.

Nem csak az előbb említett szempont miatt fordítottam hátat ennek a kor
szaknak, hanem azért is, mert szerintem nagyon veszélyes, ha valaki nagyon 
kicsi területtel foglalkozik egész életében. Eltűnik a kérdések frissessége, 
tulajdonképpen az a vonzerő vész el, ami miatt az ember rátalál egy korszak
ra, egy problémára. Azt nem mondom, hogy lehetséges bármit tökéletesen 
megoldani; nemcsak hogy egy kutatást, de akár csak egy cikket sem lehet 
tényleg befejezni■— csak lezárni lehet. Lezárni egy adott ponton — én idáig 
jutottam, és most megnézem, hogy mi az, ami most hív, ami inkább érdekel. 
Most kezdek eljutni odáig, hogy az archaikus kori társadalomtörténet is kezd 
lezárulni, és nem tudom, hogy mit fogok csinálni ugyanilyen módon legköze
lebb.

Sajnos az életkorral az is együtt jár, hogy mindenféle más dolgokat is kell 
csinálni, nem csak mindig azt, amit az ember számára a belső késztetés diktál. 
Vannak bizonyos szervezői feladatok, olyan kötelességek, amelyek részben 
önként vállalt kötelességek, részben pedig csak úgy ráterhelődnek az emberre 
— mondjuk egy tanszéket irányítani, kutatási programokat meghatározni. Hogy 
mást ne mondjak, pénz nincs. Valami borzasztó, hogy mennyire nincs pénz az 
egyetemeken, amivel működtetni lehetne kutatási, vagy oktatási programokat. 
Pályázati úton lehet szerezni, pályázatokat viszont általában valamilyen súly
ponttal írnak ki. Az a súlypont viszont nem biztos, hogy egybeesik azzal, amit 
mi amúgy csinálnánk a tanszéken, vagy amit én személyesen csinálnék, de ha 
tovább akarok lépni, akkor csak azzal az eszközzel lehet, amit úgy lehet meg
szerezni, ha ide és ide benyújtunk egy pályázatot, hátha akkor kapunk anyagi 
támogatást. Következésképpen nem egyenesen tudunk haladni előre, hanem
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cikk-cakk irányban, kicsit erre módosítjuk, kicsit arra módosítjuk a fő profilját 
egy tanszéknek, vagy egy kutatóprogramnak, azért, hogy egyáltalán fenn tud
junk maradni. Ebben a pillanatban már kiderül, hogy az egész tudományos 
élet nagyon nagy mértékben befolyásolja az egyes kutatók kutatási profilját, 
azáltal, hogy meghatározza: mi lesz az, ami ellehetetlenül anyagilag, és mi 
lesz az, amit még folytatni lehet valamilyen pénzügyi támogatással. Márpedig 
az diktál, aki a pénzt adja.

KG: Megjelentek mostanában a szöveggyűjtemények, megjelent az archaikus 
társadalomtörténet összefoglalásaként értelmezhető A polisok világa, folya
matosan jelennek meg az Agatha-könyvek, az ókortudomány kézikönyvei -  mit 
várhatunk legközelebb?

NGy: Sok mindent. Amin most leginkább dolgozunk, az egy Róma-tÖrténeti 
kézikönyv -  ezt debreceni kollégákkal együtt csinálom. Mindenki, aki az első 
történészszigorlaton keresztülvergődött, tudja, hogy a Róma-tankönyv tele 
van minden magyarázat nélkül hagyott latin kifejezések százaival, amelyeket 
általános lexikonok alapján egyszerűen nem tud értelmezni olyan hallgató, aki 
csak gyengén, vagy egyáltalán nem tud latinul. Ez a kézikönyv tulajdonkép
pen egyszerűen ábécésorrendben hozza a Róma történetére vonatkozó fontos 
történeti fogalmakat, a királyság korától a császárság végéig. Ezen kívül egy 
minden eddiginél részletesebb kronológia lesz a könyvben, amely természete
sen erre a fogalomtárra épül, tehát a fogalomtárban megnevezeti események is 
megjelennek benne; illetve egy olyan bibliográfia, amely az összes magyar 
nyelven hozzáférhető római történeti forrás felsorolását tartalmazza. Például 
azt, hogy a 19. században Lucanusnak a Pharsalia című eposzát, amely a 
pharsalosi csata előzményeiről, és magáról a csatáról szól, kétszer is lefordí
tották magyarra. De hol találja ezt meg szegény érdeklődő, ha nem tudja, hogy 
ez le volt fordítva -  esetleg eszébe sem jut az embernek, hogy ez vagy az a mű 
hozzáférhető magyarul, még ha nehezen is. így legalább keresni tudja. Na
gyon remélem, hogy ezt a segédkönyvet haszonnal fogják majd forgatni.

Xenophón Hellenikájéavak a fordítása már több évvel ezelőtt elkészült, teljes 
fordítás, Vilmos Lászlóval csináltuk közösen. Még mindig nem jelent meg, 
mert nem volt rá idő -  ezt szeretném már végre sajtó alá rendezni. Beindult az 
Atlantisz kiadónál egy Platón-összkiadás, amely kötetenként hozza a műve
ket. Úgy tűnik, hogy egy nagyobb írást én fogok gondozni, részint a régebbi 
fordítást újra át kell nézni, nem maradtak-e benne hibák, részint pedig egy 
minden eddiginél alaposabb kommentárt kell írni hozzá. Ezen kívül van egy 
idegennyelvű kiadványsorozatunk, amely Debrecenben jelenik meg. Ennek 
eddig megjelent négy kötete, az ötödik és hatodik kötet már kezd összeállni, 
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ezek a közeljövőben meg fognak jelenni. Ez azért borzasztóan fontos, mert 
nemzetközi kiadványokhoz úgy lehet hozzájutni, hogy pénz ugyebár nincs, 
tehát megvenni nem tudjuk, de fel tudjuk ajánlani az itteni kiadványokat cse
rébe. Az egyik, összeállítás alatt levő kötet Bállá Lajosnak a Daciára vonatko
zó tanulmányait fogja tartalmazni. Ebben a sorozatban megjelent már Sarkady 
János professzor úrnak a görög naptárrendszerekre vonatkozó tanulmánygyűj
teménye, megjelent egy epigrafíkai tanulmánygyűjtemény, megjelent Sarkady 
tanár úr 70. születésnapjára egy emlékkönyv, és szintén összeállóban van egy 
epigrafíkai kerékasztalon elhangzott előadásokat tartalmazó gyűjtemény.

Ezen kívül vannak még folyóirat-szerkesztési munkák, a Ritoók Zsigmond 
professzor úr által szerkesztett Acta Antiqua című folyóirat, aminek a munká
jában részt veszek, és ami nagyon sok időt vesz el, viszont ez mégiscsak Ma
gyarországnak a vezető idegennyelvű ókortudományi folyóirata. Tehát ezt 
akkor is meg kell csinálni, ha rabszolgamunka, mert így tudjuk jelezni, hogy 
jelen vagyunk, részt veszünk, vagy követeljük a részünket a nemzetközi ókor
tudományból. Örömmel mondhatom, hogy a folyóiratban nagyon sok neves 
külföldi szerző is publikál, tehát ez mindenképpen rangot ad neki. Vagy itt 
van az Ókortudományi Értesítő (rövidítése OkE), aminek a célja a fiatal ku
tatók bemutatása, bevonása a kutatásba, a tudományos életbe. Ez PhD-disszer- 
tációk absztraktjait hozza le, a vidéki egyetemeken megjelenő könyveket, 
folyóiratokat mutatja be -  egyébként pofátlanul provokatív címe van ennek a 
rovatnak: Szigorúan titkos kiadványok. Ez éppen arra utal, hogy megjelennek 
olyan könyvek, kiadványok, amelyek valóban értékesek, de valahogy a kollé
gák — érthető módon — ahhoz értenek, hogy egy tudományos teljesítményt 
letegyenek az asztalra, de ahhoz nem, hogy ezt menedzseljék és eljuttassák 
mindenhova, netán el tudják adni. Nem is a mi feladatunk lenne, de valami
lyen módon legalább meg lehet ismertetni, hogy ezek léteznek, és akinek 
szüksége van rá, az hozzá fog férni.

Egy másik kutatási programunk a pannon iái görög feliratok képi adatbázisa. 
Ez az Interneten lesz hozzáférhető, az anyag egy része már rajta is van. Meg
jelentettük az említett debreceni sorozatban a pannonjai görög feliratok leg
teljesebb gyűjteményét, Kovács Péter, a Pázmányon tanító fiatal kolléga mun
káját. Az ő és a debreceni kollégák segítségével most az Interneten az összes 
fényképet is közzé akarjuk tenni; tehát fényképet, a szöveget, és a rá vonatko
zó bibliográfiákat -  egy feliratos adatbankot hozunk létre. Azt hiszem, hogy 
ezek ís lehetővé teszik, hogy a világ bármely pontján, bármely, kutató a ma
gyarországi eredményekhez hozzá tudjon férni.

Az interjút készítette Kármán Gábor és Rác András.
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