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A kötet tanulmányai eredetileg egy 
azonos című, Edinburghban tartott kon
ferencián hangzottak el 1987 szeptem
berében. Mind a konferencia szervező
inek, mind a kötet szerkesztőinek meg
győződése szerint a — bármiféle poli
tikai, kulturális — határon való elhe
lyezkedés, a „frontier society"-lét közös 
problémákat vet fel, közelálló jellegze
tességeket mutat egymástól oly távoli 
társadalmak életében is, mint az an
gol—ír, angol—skót, arab—kasztiliai, 
német—cseh, német—lengyel. Legyőzve 
a téma csábítását elméleti vitákra és 
fejtegetésekre, a szerzők empirikus, 
adatgazdag esettanulmányokkal moz
dítják el a nemzetközi téma kutatását. 
Ebben a szándékukban már elöljáróban 
is üdvözölhetjük őket! E folyóirat ha
sábjaira nem csak azért kívánkozik ez 
az ismertetés, mert a magyar történe
lem is szolgálhatna bőségesen tapasz
talatokkal — sokkal inkább mint pél
dául a német—cseh téma —, s egyúttal 
számos, a kötetben érvényesülő szem
pontot a hazai történetírásban is gyü
mölcsözően hasznosíthatnánk, hanem 
katonai jellege miatt is: az egymással 
szemben álló, s állandó harci érintke
zésnek kitett társadalmak egyik fő kö
zös vonása a létüket és szervezettségüket 
mélyen átjáró militarizálódás volt. 

Az egyetlen elméleti igényű tanul
mány — Robert J. Burns (University 
of California) munkája. „A határok 
jelentősége a középkorban" — inkább 
hasznos bibliográfiai áttekintése a 
kérdéskörnek. Sikerrel lép túl a Fre
derick Jackson Turner munkásságát 
(vö. 1893: The Significance of the 
Frontier in American History) pro 
és kontra megítélő értekezések ten
gerén, beleértve a neoturneriánu-
sok munkásságát is. Bölcsen hívja 
fel a figyelmet a „frontier"-iro-
dalom legsikerültebb alkotásaira, 
ugyanakkor az alapító Turnertől sem 
vitatja el, hogy módszertani hiányossá

gai ellenére még mindig kölcsönözhe
tünk tőle ösztönző meglátásokat, nem is 
beszélve ma is lendületesnek tűnő re
torikájáról. Mi sem érezzük túlzottnak 
megállapítását, hogy Turner sok vonat
kozásban az Annales-iskola előfutárá
nak tekinthető, különösen társadalom
történeti érzékenysége, interdiszcipli
náris jellege, regionális esettanulmányai 
alapján. Az 1980-as évek kutatása, így 
a jelen kötet tanulmányírói is, elvetet
ték az „alapító" gondolatrendszerének 
lefegyverző egyszerűségét, ám elmond
hatatlanul sokat nyertek az eltérő kul
túrák közötti bonyolult kapcsolatrend
szer alapos és elmélyült feltárásától. A 
fogantatása szerint inkább „amerikai" 
megközelítés, úgy látjuk, az európai ku
tatók számára is egyre megszokottabbá 
válik. Archibald Lewis vagy Charles J. 
Bishko munkái az ibériai félsziget ha
tárterületeinek összehasonlításával ép
pen a középkor-kutatás számára bizo
nyultak ösztönzőnek. 

A kötet nyitó tanulmányai az angol— 
skót határral, a telepített területek 
arisztokráciájának létrejöttével, össze
tételével és a kasztiliai határterülettel 
foglalkoznak. Geoffrey Barrow (Uni
versity of Edinburgh) munkájában azt 
bizonyítja, hogy 1100 és 1300 között vi
szonylag békés volt az angol—skót ha
tár, amit a határterületek település
rendje, az ottani jogszokások, a határ
átlépések gyakorlata tükröz. Robert 
Bartlett (University of Chicago) Íror
szág, Palesztina, Andalúzia és Porosz
föld tanulságai alapján elemzi az arisz
tokrácia betelepülésének motívumait, 
kronológiai jellemzőit és jogi feltétele
it. 

Különösen figyelemreméltó Manuel 
Gonzalez Jimenez (Universidad de Se
villa) Kasztiliának szentelt dolgozata. 
Minden bizonnyal az előtanulmányok 
nagy száma és igényessége miatt is 
olyan meggyőző a határtartományok 
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mozgásának, a határsávok helyzetének 
bemutatása a Reconquista folyamán, 
Toledo 1085. évi bevételétől a XIV. szá
zad közepéig. A király által közvetlenül 
irányított telepítéspolitika, az ott lakók 
részletesen szabályozott katonai köte
lezettségei, a települések védelmének 
gondos megszervezése, a betelepülés
hez kötődő katonai, gazdasági kiváltsá
gok mind a határhelyzet körülményei
ből következnek. Fontos gyakorlati sze
repük volt a lovagrendeknek, amelyek
ből a XII. században négy is szervező
dött, s létük előfeltétele volt a beván
dorlás és megtelepedés megindulásának 
a veszélyes elsővonalbeli területeken. 

Rees Davies (University College of 
Wales, Aberystwyth) Írország és Wales 
angolok általi meghódításának folya
matát hasonlítja össze. A militarizált 
ír és walesi társadalmak sorsa másként 
alakult, mivel Wales meghódítása már 
a XIII. század végére befejeződött s így 
az akkortól megszűnt határterületnek 
lenni. A két idegen kultúra egymás 
mellett élésének azonban ezután (1282— 
3) számos érdekes jegyét mutatja be a 
jog és közigazgatás területén. Írország 
ezzel szemben az egész középkoron át 
a fegyveres konfliktusok légkörében élt, 
mint azt Robin Frame (University of 
Durham) részletesen tárgyalja az íror
szági angol katonai szolgálat szerveze
téről írva. 

José Enrique Lopez de Coca Castaňer 
(Universidad de Málaga) a kasztiliai— 
granadai határt vizsgálja 1369—1482 
között. A két tartomány között az el
lenségeskedések ellenére szoros kap
csolat állott fenn, főleg a fogságukból 
kölcsönösen menekülők és a kereske
dők révén. így a határkörzetekben 
rendszeres gyakorlat volt bírák kikül
dése, közös bíróságok felállítása a 
mindkét felet érintő ügyekben. 

Paul Knoll (University of Southern 
California) a német—lengyel határ po
litikai-gazdaság/történeti elemzését 
nyújtja, inkább a korszak (XI—XIII. 
század) politikatörténetére koncentrálva. 

Hasonlóképpen közelíti meg Friedrich 
Loiter is (Universität zu Göttingen) az 
Elbától keletre eső területek kolonizá-
ciójának problémáját. 

Angus Mackay (University of Edin
burgh) a kasztiliai-granadai érintkezést 
ideológiai, vallási szempontból tárgyal
ja. Természetes, hogy a kasztiliai határ
tartomány a patrónus szentek, de min
denekelőtt Mária oltalma alatt állott, 
így neki szentelték Córdoba és Alhama 
templomait. Közvetve vagy közvetlenül 
Mária segítette a seregeket a csatában, 
a katonák Mária-ereklyéket, -képeket 
vittek magukkal. A szent tiszteletben 
álló tárgyak közé tartozott III. Szt. Fer
dinánd kardja, amelyet a sevillai San
ta Maria la Mayor katedrálisban őriz
tek. Ez emlékeztetett arra a tényre, 
hogy Ferdinánd vette be 1248-ban Se
villát, a hagyomány szerint oly módon, 
hogy a Szűz megjelent neki s átadta a 
város kulcsait. A mórok elleni küzde
lemben az írott és szóbeli történeti ha
gyománynak is nagy szerep jutott, 
amennyiben uralkodókat, szenteket ál
lítottak példaképül a harci szellem és 
a belső összetartás serkentésére. A szer
ző végül az ibériai harcok eschatalógi-
kus vonásait eleveníti fel. 

Hasonlóképpen jelentős szerep jutott 
a vallási tényezőknek az angol—skót 
határvidéken is, mint az Antony Good
man (University of Edinburgh) írásából 
kiderül. Különösen Szt. Kutbert és Szt. 
Kentigern határokat nem ismerő kul
tusza tartotta fenn és ösztönözte a két 
terület közötti kapcsolatokat. E szentek 
a maguk területének patrónusaiként is 
szerephez jutottak, így Kutbert maga 
jelent meg II. Dávidnak 1346-os invá
ziója előtt, óva őt attól, hogy a földjé
re támadjon, s megjósolta vereségét. 
Nagy jelentőségű ünnepek is — pl. Ke
resztelő Szt. János, Mária mennybeme
netele — a skótokat és angolokat közös 
ünneplésre bírták. 

A kötetet alapos és hasznos bibliog
ráfia zárja. 

Veszprémy László 
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