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Hopp Lajos: Az „antemurale" és „confor-
mitas" humanista eszméje a magyar-len
gyel hagyományban. Budapest, Balassi Kiadó, 
1992. 208 p. (Humanizmus és reformáció 19.) 

A magyar-lengyel irodalmi hagyomány válto
zásait feltáró kutatásai keretében Hopp Lajos ar
ra vállalkozott, hogy bemutassa a két nép önszem
léletét és a róluk alkotott európai képet alakító 
egyik fontos eszme két évszázados történetét. A 
párhuzamos megközelítést elsősorban az indokol
ja, hogy a török elleni védekezés a 14. század végé
től formálta a magyar és lengyel történetszemléle
tet, hogy az „antemurale" gondolata azonos törté
nelmi szereppel ruházta föl a sokban hasonló be
rendezkedésű és földrajzi helyzetű Magyarorszá
got és Lengyelországot, s hogy az egymásrautlat-
ság és a kölcsönös érdekek fölismerésének hagyo
mánya hosszú időn át folyamatosan nyomon kö
vethető. 

A „kereszténység védőbástyája" kifejezés a 
nyelvi szerkezet alapján metafora, a hagyományo-
zódás módja szerint szállóige, gyakorlati alkalma
zása és szerepe a társadalmi és reálpolitikai té
nyezőktől, a befogadó szövegkörnyezettől és a ne
ki szánt feladattól függően állandóan változott. A 
vizsgálat módszertani előzményei között megem
líthető például Tolnai Vilmos tanulmánya az „ele
fántcsonttorony", valamint Tarnai Andor köny
ve az „extra Hungáriám non est vita..." szállói
ge történetéről. Az „antemurale" gondolata a ma
gyar történetírás, a művelődés- és irodalomtörté
net egyik visszatérő témája. Szekfü Gyula a Ma
gyar Történet 16. századi kötetében például részle
tes képet rajzolt a szállóige történeti hátterét al
kotó magyarországi valóságról, az a megállapítása 
azonban, mely szerint „a németek lakta területe
ken kívül Itália földjén él a XVI. században is Ma
gyarországnak mint Európa védőbástyájának fo

galma" (III, 146), az újabb kutatások tükrében ma 
már túlhaladottnak tekinthető. Győry János a 16. 
századi francia irodalom Magyarország-képét vizs
gálva foglalkozott a „kereszténység védőbástyája" 
gondolattal (Minerva 1933), Térbe Lajos pedig el
ső kísérletet tett a szállóige európai előzményei
nek, változatainak és előfordulásainak bemutatá
sára a diplomáciai, politikai, értekező és szépiroda
lom műfajaiban (EPhK 1936). Lukinich Imre 1939-
ben már az irodalomtörténet említett eredménye
ire támaszkodva írhatta, hogy a szállóige nem tör
téneti tényeket vagy őszinte érzéseket tükrözött, 
s nem szolgálhatott tartós együttműködés alapjá
ul: elsősorban jelszó volt a Nyugat részéről a ma
gyar közvélemény mozgósítására, s Magyarország 
is ezt használta a Nyugathoz fordulva segítségért 
(Magyar Művelődéstörténet III, 64-65). Hopp La
jos módszerére jellemző, hogy eredeti összefüggé
seiben mintegy funkcionálisan mutatja be a törté
netfilozófia európai hatósugarát. 

A szerző a „propugnaculum" gondolat első, 
1410-es említésétől a Bocskai István haláláig ter
jedő időszakban kronologikus rendben tekinti át 
az 1458 óta Aeneas Sylvius nyomán „antemurale"-
ként is feltűnt eszme magyar- és lengyelországi 
történetét. Bemutatja a folyamatot, melynek so
rán a pápai udvarban neoplatonista filozófiai gyö
kerekből és a törökellenes védelmi vonal felállí
tásának reális szükségéből született gondolat ér
vényre jutását elősegítették a királyi és császári 
kancellárián működő humanisták, erősítették Hu
nyadi János hadvezéri sikerei és halála, terjesztet
te a Jagelló-kor politikai irodalma, s az iszlám
keresztény szembenállás frontvonalának alakulá
sa is folyamatosan befolyásolta. A két szomszédos 
ország történelmi hivatásának együttes szemlélete, 
a törökkel szembeni egymásrautaltság gondolata a 
15. század végén főleg a római egyházi és olasz vilá-
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gi humanista kancelláriai és diplomáciai irodalom 
közvetítésével más országokba is eljutott. A Mo
hácsot megelőző időszakhoz érve Hopp Lajos is
merteti egy, az eszmével kapcsolatba került vergi-
liusi metafora („Mikor a szomszéd fala ég...") re
torikai pályafutását és a nemesi hivatástudat rom
lásának moralista bírálatát, majd megfogalmazza 
az újabb történetírás eredményeivel egybehangzó 
következtetést: a törökellenes összefogás jelszava 
és az „antemurale" eszme mint a nagyhatalmi dip
lomácia eszöze nem tudta megteremteni a „Res-
publica Christiana" egységét, s hazai viszonylatban 
sem tudta legyőzni a feudális rendek önzését és 
anyagi érdekeit. 

Lényeges változást hozott az eszme történeté
ben, hogy 1526 után Magyarország a Habsburg
török küzdelem hadszíntere lett, s a Habsburg
ház és birodalom vette át az „Európa védőbás
tyája" feladatát. Ezzel párhuzamosan megfigyel
hető, amint a felekezeti ellentétek kiterjednek az 
„antemurale" elméletére, s a humanista foganta
tású, katolikus töltésű metafora szembekerül az 
eszme protestáns színezetű, eltérő történetszem
léletet és vallásos ideológiai tartalmat hordozó 
változatával. Buda eleste után a magyar-lengyel 
„turcica"-irodalom kevésbé ismert darabjai, vers
be szedett politikai elmélkedések, elégiák és más 
műfajok tanúsítják az eszme változatlan idősze
rűségét. Hopp Lajos bemutatja az „antemurale" 
gondolatnak az ostromlott Szigetvárra történt al
kalmazása nyomán született irodalmi és képzőmű
vészeti alkotásokat, s foglalkozik a magyarországi 
események ábrázolásával az oszmán-török képző
művészetben. A gondolat a 16. század utolsó har
madában is virágzott, mindig szembesülve a meg
osztott európai hatalmak politikai érdekeivel. 

A hagyomány megújulásának új tényezője az 
erdélyi fejedelemség megszületése, Báthory Ist
ván lengyel trónjelöltsége és királysága, illetőleg a 
lengyel-magyar uniós kapcsolatok föléledése, me
lyek nyomán az „antemurale" ideológiája a lengyel 
politikai költészetben, a követi levelezésben és be
szédekben, valamint az alkalmi üdvözlő versekben 
egyaránt tükröződik. Az eszme jezsuita igénybevé
telére utal, hogy ellenreformációs gondolattal át
szőve egyaránt föltűnik például Szántó (Arator) 
István 1594. évi jelentésében és Piotr Skarga 1597-
es politikai értekezésében. A Báthory utáni évti
zedekben a lengyel-magyar hagyomány eszméi és 
a török veszedelemmel szembeni irodalmi, fele

kezeti megnyilvánulások tovább differenciálódtak. 
Az „antemurale" célzatos hasznosítását mutatják 
a Bocskai-szabadságharc publicisztikai iratai és a 
követi orációk, s a gondolat kiegészül a „pax chris-
tiana" és a „bona vicinitas" elvével is. 

A tárgytörténeti monográfia jelentőségét első
sorban az adja, hogy az irodalmi megnyilvánuláso
kat komparatív módon, széles kitekintésű eszme-
és politikatörténeti keretben helyezi el és értelme
zi. További erénye az irodalmi, történeti és ikono
gráfiái források együttes, egyenrangú használata. 
A téma forrásainak ma jóval nagyobb része olvas
ható nyomtatásban, mint például az 1930-as évek
ben, a kiadott források mellett azonban Hopp La
jos jelentős számú alig ismert, kiadatlan forrást is 
felhasznált, köztük nehezen hozzáférhető kézira
tokat és nyomtatványokat. A jelentősebb forrás
típusok a humanista levelezés, krónika- és szépi
rodalom, a diplomáciai és publicisztikai irodalom, 
de felhasználja a vallásos irodalom, a verses publi
cisztika és a világi líra ide vonatkozó szövegeit is. 
Hopp biztos kézzel tesz különbséget az eltérő ob
jektivációs szintet tükröző különböző típusú forrá
sok, az ideológiai érvelés, a humanista udvariasko-
dás és diplomáciai frazeológia, illetőleg a „doku
mentatív" erejű történeti megjegyzések között. Az 
eszme terjesztésében résztvevő fő társadalmi cso
portokat a két ország rendjeiben, nemesi társadal
mában, a királyi udvar intézményeiben és a krak
kói egyetemen tanult diákokban találja meg. Mi
közben nyomon követi az „antemurale" gondolat 
történetfilozófiai szálait, alak- és funkcióváltozá
sait, feltárja az eszme kapcsolatát a feudális neme
si állammal és nemzeti hivatástudatával, valamint 
az ugyanarra a tárgyra vonatkozó rokon gondola
tokkal. A funkciók köre e két évszázadnyi időben 
rendkívül széles, s a keresztény összetartozás tudat 
őszinte kifejezésétől az önbiztatáson és a felekeze
ti különállás hangsúlyozásán át a védelmi ideoló
giák diplomáciai érveléséig terjed. 

A Klaniczay Tibor emlékének ajánlott kötet 
jelentős eredménye, hogy egy szállóige eredeté
nek, továbbhagyományozódásának és értelemvál
tozásának feltárásával az eszme- és politikatörté
net összekapcsolása révén feldolgoz egy a „nemze
ti ideológia" körébe tartozó témát, s ezzel hozzá
járul a két nép önismeretének és a róluk külföldön 
élő képnek a történetéhez. Feltárásra vár az „an
temurale" gondolat sorsa a 17-18. században, s te
kintettel a terjedelmes német nyelvű publicisztikai, 
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diplomáciai és egyéb irodalomra, önálló feladat le
het az eszme nyomon követése a német nyelvterü
leten. 

A francia rezümével és lengyel tartalomjegy
zékkel is ellátott kötet a Humanizmus és reformá
ció sorozat hagyományainak megfelelően az új ki
adó gondozásában is igényes kiadói munkát tük
röz. A nyomdahibákból azért említünk meg néhá
nyat, mert értelemzavaró is van közöttük. így pl. a 
11. oldal 2. bekezdés 1. sorában XVI. század he-
lyettXIV. század, a 14. oldalon a 14. jegyzetben Pri-
halla helyett Pirhalla, a 116. oldalon a 446. jegyzet 
előtt noviciátus helyett novicius, a 182. oldalon a 
490. jegyzet előtt lengyelország helyett Lengyelor
szág olvasandó. 

TÜSKÉS GÁBOR 

Szatmári diákok 1610-1852. — A maros
vásárhelyi református kollégium diáksága 
1653-1848. Szeged, 1994. (Fontes rerum scho-
lasticarum V-VI.) Szerk. KESERŰ Bálint. 

Az iskolaügyi források sorozatának a külföl
di egyetemjárást dokumentáló I-IV. kötete után a 
szegedi József Attila Tudományegyetem régi ma
gyar irodalmi tanszékén a tudományos tervekben 
kiapadhatatlan és azok kivitelezésében fáradha
tatlan Keserű Bálint irányításával folyó munkák 
eredményeként egyszerre két forráskiadvány lá
tott napvilágot Erdély két neves iskolavárosának 
diákságáról. Mindkét kiadvány a reformációt kö
vető idők iskolaviszonyaiba enged betekintést. 

Szatmár a Partiumban feküdt, amely rész az 
Erdélyhez való csatolás nélkül állt az erdélyi fe
jedelem birtokában. Ez volt Magyarországon a 
legerősebb református tájegység. Bizonyosra ve
hető, hogy Szatmárban 1535 tájától kialakult a 
protestáns-humanista típusú iskola. A konkrét ada
tok azonban 1610-től ismeretesek. Ebben az esz
tendőben kezdik az iskola tanulóinak nevét a mat-
rikulába bevezetni. 1747-ig a jelenleg a Király-
hágómelléki Református Egyház tulajdonában lé
vő anyakönyv, kiegészítve az iskolaszéki jegyző
könyvek adataival 3226 nevet tartalmaz. Néhány 
esetben a név mellé későbbi kéz feljegyzéseket írt 
a diákok további sorsáról. Az 1748-1819 közöt
ti évek diákságáról nincsenek adataink. Az 1820-
1852 évek anyakönyve 949 nevet őriz. A matriku-
lák anyagát még három kisebb névsor egészíti ki, 
majd ez után a diákok névmutatója következik. 

A szatmári református iskola diáklajstroma 
után a kötetet Dományházi Edit, Pont Zsuzsa, 
Latzkovits Miklós és Pintér Gábor közreműködé
sével közreadó Bura László a szatmári katolikus is
kolák dokumentumait közli. Pázmány Péter tevé
kenysége folytán a jezsuita kollégium, majd ezt kö-
vetőleg az első katolikus kisgimnázium Szatmáron 
az 1630-as évek végén jött létre. A kötet a jezsui
ta korszak irataiból hét 17. századi dokumentumot 
közöl. A jezsuita gimnázium színvonala nem érte 
el a református iskoláét. A jezsuita rend feloszlatá
sa után 1776-ban a pálosok vették át az iskolát, és 
ők vezették az 1786-i feloszlatásukig. (1780-1786 
között Kreskay Imre volt az igazgatója.) A jezsui
ta majd pálos iskola közel másfél évszázados életé
ből rendszeresen vezetett anyakönyv, de még rész
névsor sem maradt fenn. 1807-ben piarista vezetés
sel indult újra a katolikus oktatás. Nagyobb Királyi 
Gimnáziumként hat osztállyal 1852-ig működött. 

A kiadvány az 1814-1843 közötti évek I. és II. 
humanista osztálya 663 diákjának névsorát több 
forrásból állította össze. 

1804-ben a szatmári egyházmegye püspöke ún. 
Püspöki Líceumot hozott létre, mely kétéves böl
cseleti tagozattal rendelkezett, s tanulója a gimná
zium hatodik osztályát elvégzett diák lehetett. A 
tanulók többsége világi pályára készült, s látogat
hatták más vallásúak is. 

Különböző forrásokból a kiadvány 1879 nevet 
tartalmaz az 1804-1851 közötti évekből. 

A kötet zárófejezete a katolikus gimnázium és 
a püspöki líceum diákjainak névmutatója. 

A szatmári református kollégiumnál jelentő
sebb szerepet játszott Erdély életében a maros
vásárhelyi református kollégium, melyről részlete
sebb tájékoztatást ad a bevezetőben Tónk Sándor. 

1557-ben Tordán határozták el a rendek, hogy 
Kolozsvárt, Váradon és Marosvásárhelyt a refor
máció után pusztán maradt kolostorokban isko
lát létesítenek. A marosvásárhelyi iskola első is
mert tanára a wittenbergi egyetemet megjárt Tor-
dai Ádám 1569-ből. Utódai között számos külföldi 
egyetemen tanult humanista műveltségű személyt 
találunk, akik alatt az iskola országos jelentőség
re tett szert. A 18. század második felében bekö
szöntő hanyatlásának az 1718-ban Gyulafehérvár
ról idetelepített sárospataki-gyulafehérvári kollé
gium vetett véget. A partikuláris iskolából csakha
mar rangos főiskola lett, melyet az erdélyi arisztok
rácia tagjai, a székely szabad paraszti, az erdélyi ne-
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mesi társadalom egyaránt támogatott (90 diáknak 
biztosítottak ingyenes ellátást). A korábbi gimná
ziumi osztályok fölött elkezdődött a filozófia, a te
ológia, 1794-től a jogtudomány tanítása is. (Már 
1754-től itt működött a Királyi Tábla, itt folytattak 
joggyakorlatot a kancellisták, akik extraneusként, 
publicus diákként a kollégiumban jogi ismeretekre 
tehettek szert.) 

A marosvásárhelyi partikuláris iskola első szá
zadának diákságáról nem maradtak ránk névjegy
zékek. Az 1650 táján rögzített iskolatörvények ír
ták elő a diákok nyilvántartását. A Csulai György 
püspöktől ajándékozott matrikulába 1653-tól ve
zették be a kollégium törvényeit aláíró diákok, tó-
gátusok nevét. Ebben 1715-ig terjedőleg 1373 sze
mély nevét olvashatjuk. Több név mellé későbbi 
kéz megjegyzéseket, minősítést, véleményt írt az il
lető viselkedéséről, utóéletéről, későbbi tevékeny
ségéről. Egyik-másik rektorról a tájékoztatás érté
kelő jellegű. 

Az 1702-1715 között tanuló diákokról egy má
sik névsor is készült. A Csulai-féle matrikulához vi
szonyítva, bár az itt olvasható nevek már szerepel
nek a matrikulában, új információkat is nyújtanak 
a seniorok, contrascribák, juratorok névjegyzékei
ben, melyek 150 személy nevét tartalmazzák. 

A marosvásárhelyi partikuláris iskola és a gyu
lafehérvári-sárospataki kollégium egyesülésétől 
fogva vezetett subscriptiós jegyzőkönyvbe 1806-ig 
1560 nevet írtak be. 

A matrikula 19. századi kötete az 1800-1848 
közötti időből 2983 aláírást foglal magában. 

A marosvásárhelyi református kollégiumból a 
nagydiákok, tógátusok aláírási jegyzőkönyvei mel
lett fennmaradtak az 1777 és 1831 közötti évek
ből az alsóbb osztályú tanulóknak és az 1838-
1847 közötti esztendőkből az extraneus (kinnla
kó) vagy publicus (világi pályára készülő) diákjai
nak az anyakönyvei is. A kisdiákok jegyzőkönyve 
az 55 esztendőből 4238 tanuló nevét őrizte meg. A 
névjegyzék azért is értékes, mert a legtöbb esetben 
tartalmazza a születési helyet és évet, gyakran az 
édesapa foglalkozását. Ugyanakkor mutatja, hogy 
a kisdiákok száma többszöröse volt a tógátusoké-
nak. 

A Marosvásárhelyi ev. Ref. Fő-Oskolában fel
sőbb tudományokat hallgató ExtraneusoknakAnya 
könyve 242 nevet tartalmaz a fent említett tíz esz
tendőből. A névsorok után a kiadvány a diáknév-
és a helynévmutatókat közli. Ezt követi a kollé

gium életére, történetére vonatkozó iratokból né
hánynak a szövegkiadása, számszerint 21 doku
mentumé (as iskola 16. századi törvényei, tanren
dek, jogi, teológiai disputációk tételei, folyamod
ványok, főgondnoki utasítások, levelek stb.). 

Elismeréssel kell szólnunk a több mint 500 la
pot tartalmazó kiadvány sajtó alá rendezőjének ki
váló munkájáról, igazat adva néki, hogy „a maros
vásárhelyi kollégium anyakönyvei a maguk soféle-
ségükben és az aláírási jegyzőkönyvek időbeli tel
jessége révén lehetőséget nyújtanak a kollégiumi 
diáktársadalom — erdélyi viszonylatban szinte pá
ratlanul pontos — vizsgálatára". 

VARGA IMRE 

Jakab László - Bölcskei András: Csokonai-
szókincstár I. Debrecen, 1993. KLTE Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék. 

A KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén 
készülő „Számítógépes nyelvtörténeti adattár" 5. 
köteteként jelent meg a Csokonai Vitéz Mihály 
teljes szókincsét feldolgozó sorozat, a Csokonai
szókincstár e\sô darabja. A már megjelenésében te
kintélyt parancsoló, több mint 75 íves könyv csak a 
költő színműveinek szókincsét tartalmazza, a kriti
kai kiadás megfelelő kötetei {Színművek 1-2., Saj
tó alá rendezte Pukánszkyné Kádár Jolán, Bp. 
1978.) alapján. A kritikai kiadás napjainkig va
ló elhúzódása miatt döntöttek úgy a szerkesztők, 
hogy nem várják be mind a 10 kötet megjelené
sét, hanem a megjelenő köteteket folyamatosan 
feldolgozzák és az egyébként is valamiképpen el
különülő szókincs-egységeket külön-külön publi
kálják, így a drámák után a költemények és a pró
zai írások „szókincsének szövegszótára és adattá
ra" fog önálló kötetet alkotni a sorozat második, 
illetve harmadik darabjaként. 

Mint a bevezetőben olvashatjuk, amit kezünk
ben tartunk „nem írói szótár, hanem az egysze
rű adattár és a konkordancia (szövegszótár) kom
binációja". Nem törekszik a jelentéstartalom tel
jes, szótárszerű bemutatására, hanem a példaként 
idézett szövegrészek összefüggései világítják meg 
az adott jelentéseket. Mindenütt megtalálhatjuk a 
forrást, vagyis az adott dráma sorszámát, majd utá
na annak a sornak a számát, amelyben a kérdéses 
adat az adott drámán belül előfordul. Ez a forrás
jelentés nemcsak az ellenőrizhetőséget segíti elő, 
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hanem jelentős mértékben kitágítja a szókincstár 
használhatóságának körét is, amennyiben egy-egy 
szó lényegében összes előfordulását regisztrálja, s 
teszi visszakereshetővé, kutathatóvá. Azért „csak" 
lényegében összes előfordulásról beszéltünk, mert 
a szerkesztők józan önmérséklettel eltekintettek 
pl. a 8347-szer előforduló névelők minden egyes 
előfordulási helyének megadásától, amire valóban 
aligha van szükség. (Egyébként az anyag együtt áll 
a tanszéken.) A szókincstárat kiegészíti a 85543 
adatban fellelhető összesen 9812 szó gyakorisági 
vizsgálata, amely a leggyakrabban előforduló 1042 
szót szótárszerűen fel is sorolja, valamint 6 táblá
zat, melyek a gyakoriság különféle szempontú vizs
gálati eredményeit összegzik. 

A Csokonai-szókincstár nemcsak a nyelvésze
ti kutatások szempontjából hasznos, noha elsősor
ban természetesen nyelvészek számára készült. Az 
irodalomtörténet fontos filológiai forráshoz jutott 
e kötetben, s jól használható segédeszköz lehet 
alkalmanként a társtudományok számára éppúgy, 
mint az irodalomértő olvasóknak. Lényeges kie
melni, hogy e könyvalakba „merevedett" változat 
mögött ott létezik továbbra is a számítógépes adat
bázis, amely rugalmasságával további sokrétű fel
dolgozási lehetőség, vizsgálati szempont számára 
nyitott — ezt a szerkesztők is hangsúlyozzák, kife
jezve készségüket a megvalósításra. 

A Csokonai kritikai kiadás immár a finiséhez 
érkezett, s részben maga is számítógépen készül. 
Reméljük, hogy így a Csokonai-szókincstár most 
indult sorozata is hamarosan teljessé válhat, s a 
több tudományágbéli kutatók mihamarabb újabb 
fontos forrásmunkáknak örülhetnek majd. 

DEBRECZENI ATTILA 

Georges Duby- Guy Lardreau: Párbeszéd a 
történelemről. Ford. SZILÁGYI Gábor. Bp. 1993. 
Akadémiai Kiadó, 187 p. 

A francia és az európai történetírás megha
tározó alakjával, a középkor búvárával a filozó
fus Guy Lardreau folytatott kötetlen, de célirá
nyos beszélgetést. A tematikában összegeződő té
makörökre épített kötet megismertet bennünket 
G. Duby történetfelfogásával kapcsolatos nézete
ivel, a történetírás feladatairól s a kutatásban al
kalmazott módszerekről vallott gondolataival. Az 
első, a „mérsékelt nominalizmus" elnevezésű té

macsoportban a párbeszéd a helyes múltszemlé
let, a múlt töredékes életre keltésének lehetősége, 
ennek kifejezésformája — történeti jellegű irodal
mi műfaja, a tudomány erkölcsi kérdése kapcsán a 
történeti kritika, a történelem időrend, pontosab
ban „a történelem mindenekelőtt pontosan meg
határozott, szigorú időrend..."(54) problematiká
ja körül forog. A középkori források, „törmelék 
és rom között" kutató, a térben és időben megha
tározható, pontos helyhez, időhöz köthető (vagy 
nehezen köthető) anyaggal dolgozik; a múlt va
lóságára utaló régi forrásanyag feldolgozása vagy 
feltárása történészgenerációk erejét tette próbá
ra. Minden korszak igyekszik megteremteni tuda
tában a maga múltképét, a régmúltról alkotott sa
játos történetszemléletét. 

A kiemelkedő egyéni teljesítmények közé tar
tozik Duby munkássága, akinek tudós egyénisége 
átsugárzik a hatalmas ismeretanyagon. „Ami en
gem illet, kijelenthetem, hogy én a magam történe
tét írom, azaz magamat fejezem ki benne, és csep
pet sem áll szándékomban leplezni, hogy az, amit 
állítok, személyes, az én véleményem." (34) Te
vékenysége és véleménynyilvánítása mégsem kü
löníthető el megbecsült elődeitől és néhány kor
társától, a „céhbeliek" közösségétől, amelybe ő is 
tartozik. A második témacsoport az „emlékezet" 
története. Az utódok sokat okulhatnak a múlt is
meretéből, különös tekintettel a jelen állapotra. A 
történelem különösen abban az értelemben szol
gálhat „tanulságokkal", hogy módszeres kételke
désre oktat és szigorra szoktat, arra tanítva ben
nünket, hogy kritikával közeledjünk a megismert 
múltbeli dolgokhoz. Duby megfigyeli, miként mű
ködik az „emlékezet" és a „feledékenység"; sze
rinte előfordul az emlékezet eltorzulása, ezért fi
gyelemmel kell lenni mindarra, amit az emléke
zet megőriz és amit kirostál, s hogy ezt ki milyen 
érdekből teszi. Munkám abból áll — írja a tudós 
egyszerűségével —, hogy kérdéseket teszek fel az 
emberre (a mai emberre) vonatkozóan, s megpró
bálok úgy válaszolni, hogy közben ne tévesszem 
szem elől, milyen volt jelenlegi társadalmunk visel
kedése történetének egy korábbi szakaszában. En
nek érdekében értelmezi az előbbi korok ránk ma
radt emlékeit. Példájával buzdít, „újra és újra ol
vassuk el a szövegeket!" A tudós elődök által fel
dolgozott forrásanyag vizsgálatának tökéletesebb 
kutatási eszközökkel történő folytatása az eddi
gi megállapítások finomításával jár. Az adott kor-
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szakra vonatkozó hiteles forrásanyag válogatása 
nem lehet önkényes, s nem lehet figyelmen kívül 
hagyni „a képbe nem illő" elemeket. „Lényegében 
minden más megengedett. Nevezetesen az, hogy a 
képzelőerőmre támaszkodjam, persze nem eszte
lenül... — fogalmaz (183) mértéktartóan. Leszöge
zi, hogy nem műkedvelő, hanem hivatásos törté
nész. Működése révén része egy szakmai testület
nek, amelynek „van hierarchiája és kicsinyes, sajá
tos zsarnoki hatalma", s megvannak a maga ismert 
szertartásai. 

A történész feladatkörét ellátó régi „céhbeli
ek" (Raoul Glabert, Oderic Vital, Cambert d'Ardres, 
Jean de Marmoutier, Guillaume „a breton", a La-
on vidéki Guilbert de Nogent, a bruges-i Gal-
bert, etc.) elszórt jellemzése éppen olyan tanulsá
gos, mint az újabb francia történeti kutatásban je
lentkező új, a historiográfia iránt különös érdek
lődést tanúsító irányzatra vagy az Annales-iskola 
néven emlegetett jelenségre vonatkozó értékelő 
válaszok. Az utóbbinak G. Duby saját bevallása 
szerint sokat köszönhet, főleg az Annales 1929-
1940 közötti évtized modern irányzatának. Nagy 
figyelemben részesül a középkori értelmiségi ré
teg, amely a hűbéri korban a papság képviselői
ből áll, s az értelmiségiek rendelkeznek az írott 
kultúra monopóliumával; gondolataik megfogal

mazásának, illetve gondolkozásuk írott emlékei
nek gondos tanulmányozása s ideológiájuk elem
ző vizsgálata új, árnyaltabb eredményekhez vezet. 
Az áthatások, összefüggések, változó elrendezé
sek témacsoportjában a vidék, az egyes régiók jel
legének meghatározása, az egyház, a vallási for
mák kérdése kerül előtérbe. Roppant tanulságos 
a clunyi apátság vidékének föltárása az oklevéla
nyag, a csaknem kiaknázatlan dokumentumanyag 
alapján, új tényanyag bevonásával; a választás nem 
véletlen, hiszen ez a vidék a román stílusú építő
művészet egyik bölcsője volt. 

A filozófus és a történész párbeszédéhez {Dia
logues. Paris, 1980) írt előszavának G. Lardreau 
Georges Duby, avagy a történettudomány újfajta 
tényfelfogása címet adta. Az adott „tényanyag" s 
az új tényvizsgálat a kiváló francia tudós módsze
reinek alkalmazása révén hozzájárult a középko
ri társadalom „alapszerkezetének" megvilágításá
hoz, az egész hűbéri középkori kutatás megújítá
sához, a középkorral foglalkozó tudományok újra
formálásához. Örvendetes, hogy egyes alapművei 
a hetvenes évek derekától magyarul is megjelen
tek. Remélhető, hogy a Párbeszéd a történelemről 
megjelenése után ezeket újabbak követik. 

HOPP LAJOS 
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