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Annak ellenére, hogy a mikrotörténelem 

immáron hosszú évtizedekre visszatekintő 

nemzetközi múlttal rendelkezik, és kivívta 

elismertségét a történelem szakma berkei-

ben, sajnálatosan kevés olyan magyar mun-

ka született eddig, ami ezen irányzat vagy 

„tünet” (kölcsönvéve Jacques Revel kifeje-

zését)1 szellemiségét tükrözte volna. Jñlle-

het két Mikrotörténelem című magyar 

könyvsorozat is indult – a ‟80-as évek végén 

a Magvető, a ‟90-es évek végén az Osiris Ki-

adñ gondozásában –, de sajnos mindkettő 

hamar véget ért. Míg az első kifejezetten 

magyar társadalomtörténész szerzők mun-

káira koncentrált, és így nem feltétlenül az 

olasz eredetű mikrotörténelem mñdszerta-

nát tükrözte, addig a második inkább a 

nemzetközi szakirodalom legjobbnak tartott 

darabjait igyekezett megismertetni a ma-

gyar közönséggel. A L‟Harmattan kiadñ 

2007-ben útjára indított egy újabb, magát 

megint csak mikrotörténelminek nevező so-

rozatot, ami a szerkesztők szerint újabb for-

dítások mellett elsősorban a nemzetközi 

mñdszertanon felnőtt új magyar történész-

nemzedéknek biztosítana megjelenési lehe-

tőséget. Ennek a sorozatnak az első kötete 

Sebők Marcell Humanista a határon című 

munkája. 

A történet főszereplője a címben szerep-

lő humanista, az 1554-ben a Szepességben 

született Sebastian Ambrosius. A késmárki 

gimnázium befejezése után a szepességi lu-

theránus diákok egyik kedvelt egyetemét, 

Wittenberget választotta további tanulásá-

                                                           
 1 Jacques Revel: Történelem földközelből. In: 

Giovanni Levi: Egy falusi ördögűző és a hata-

lom. Budapest, 2001. 5. 

nak helyszínéül. Néhány év után hazatért, 

és Eperjesen vállalt prédikátori állást, de 

hamarosan újra Késmárkra költözött: szü-

lővárosa hívta vissza lelkésznek. Innen leve-

lezett bécsi, leideni, zürichi, bázeli huma-

nistákkal, sőt patrñnust is talált magának, 

Késmárk ura, Thököly Sebestyén személyé-

ben, aki élete végéig oltalmába vette Amb-

rosiust. A nyugodt időszaknak vége szakadt, 

amikor a közeli Nagyőr birtokosa és a hozzá 

hasonlñan egyetemi képzettséggel bírñ 

Horváth Gergely vallási eltévelyedéssel vá-

dolta meg, kryptokálvinistának bélyegezte 

és a későbbiekben tisztségéről is el akarta 

távolíttatni. Ambrosius felvette a kesztyűt 

és évtizedes vita bontakozott ki közöttük, 

mely Horváth 1597-es halálával sem fejező-

dött be; Ambrosius kénytelen volt Horváth 

tanítványaival is vitába szállni. 1600-ban 

ért csak véget az egyre élesedő disputa: 

Ambrosius pestisben meghalt.  

A rövid áttekintésből kitetszik, hogy 

Ambrosius életét követi végig a könyv – et-

től még lehetne egy szokványos életrajz is. 

Sebők Marcell szándéka azonban nem az 

volt, hogy egy hagyományos biográfiát ír-

jon; „... az Ambrosiusrñl szñlñ könyv mo-

zaikos szerkezetű kell hogy legyen, mely 

mikrotörténeti metszetek sorozatábñl áll.”2 

Érdekes megközelítéssel prñbálkozik a szer-

ző: megprñbálja összekapcsolni a hagyomá-

nyos életrajzot a mikrotörténet mñdszerta-

nával. Ahogyan az a mű Bevezetőjéből is ki-

derül, a nemzetközi biográfia-elmélet már 

túllépett a hagyományos megközelítéseken 

és számos új, értékes szempontot vetett fel, 

többek között a szereplők önállñ cselekvé-

sének, korlátozott cselekvési lehetőségeinek 

vizsgálatát is. Pontosan ez a szemlélet jele-

nik meg több mikrotörténelmi munkában 

                                                           
 2 Sebők Marcell: Humanista a határon. Buda-

pest, 2007. 18. 
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is.3 A mikrotörténelem azonban ritkán for-

dul az életrajzok felé, általában valamilyen 

esemény vagy konfliktus kapcsán nyújt 

elemzést. Teszi ezt főként azért, mert témá-

ja a történelem kevésbé ismert szereplői, 

egészen pontosan azok mozgásterének és 

viselkedésük okainak feltérképezése. Ezen 

szereplőkről, lévén kevésbé ismertek, kevés 

konkrét forrás maradt fenn, ezért egy, az 

adott szereplő életét teljes terjedelmében 

feltárñ biográfia összeállítása sok esetben 

szinte lehetetlen feladat. Ambrosius után, 

mivel értelmiségi, írñ-alkotñ ember volt, 

maradt bőven forrásanyag, tehát valñban 

lehetővé válik a részletes életrajz és a 

„mikrotörténelmi metszetek” együttes meg-

jelenítése. Sebők igyekszik bemutatni Amb-

rosius mozgásterét is, amely nem kényszer-

pályaként, hanem lehetőségek soraként tá-

rul fel előttünk. Ezek alapján Ambrosius 

életének időrendiségéhez nem mindig ra-

gaszkodva az éppen felmerülő témákat 

bontja ki, vagy ahogyan ő fogalmazza meg: 

„A kötet fejezetei, mint mikrotörténeti met-

szetek, olyan csomñpontokat mutatnak be, 

amelyekben egy-egy problémakör Ambro-

siuson keresztüli megvilágítása értelmezhe-

tő kontextusban mutatja az életút sajátos-

ságait.”4 Így kapunk elemzéseket a főhős 

korai éveiről, a korszak peregrináciñjárñl, a 

teolñgiai vitákrñl, elsősorban a Formula 

Concordiae bevezetése körüli ellentétekről, 

a katolikus vallás és szertartások elemeinek 

továbbéléséről protestáns környezetben, a 

Gergely-naptár bevezetésével kapcsolatos 

ellenkezések hátteréről, valamint a huma-

nista kapcsolattartás és informáciñáramlás 

jellegzetességeiről.  

A mikrotörténelem egyik legfontosabb 

eszköze a léptékváltás. Sebők ezt is igyek-

szik felhasználni, amikor Ambrosius életé-

                                                           
 3 Példa erre Giovanni Levi: Egy falusi ördög-

űző és a hatalom, vagy Maurizio Gribaudi: 

Itinéraires ouvriers. Espaces et groupes 

sociaux à Turin au début du siècle. Párizs, 

1987. 
 4 Sebők: Humanista a határon. 22. 

nek állomásait nem önmagukban állñkként 

mutatja be, hanem megprñbál kitekintést 

adni nagyobb jelentőségű témákra: a sze-

pességi világra és a humanista (protestáns) 

Eurñpára. Ha úgy tetszik, nála az életrajz 

csak „villámfény”5, behatolási pont, aminek 

révén betekintést kaphatunk a Respublica 

litteraria világába.  

Természetesen a források itt sem fednek 

le mindent, Ambrosius korai éveiről a leg-

fontosabb adatokat leszámítva alig lehet 

tudni valamit, és Sebők ezeket a hiányokat a 

mikrotörténelmi vagy történeti antropolñ-

giai művek sokszor bevett mñdszerével 

igyekszik pñtolni: párhuzamokat, analñgiá-

kat keres, a lehetségest, a leginkább valñ-

színűt igyekszik megmutatni. Így ismerjük 

meg a szepességi evangélikus iskolák mű-

ködését vagy éppen a humanista reprezen-

táciñ és tanulni vágyás összekapcsolñdását a 

külországi peregrináciñk során, mint olyan 

tényezőket, melyek Ambrosius életét is be-

folyásolták, csak éppen nem maradtak fent 

a kifejezetten rñla szñlñ forrásokban. Azon-

ban ez a mñdszer tagadhatatlan színessége 

és hézagpñtlñ szerepe mellett problémákat 

is felvet. Nem is arra gondolok elsősorban, 

hogy ezen kiegészítések esetleg félrevihetik 

az olvasñt – ez egyáltalán nem jelent gon-

dot, ha a szerző jelöli, ahogyan itt is, hogy 

mikor fordul párhuzamokhoz. Sokkal in-

kább zavarñ, amikor olyan témák is előke-

rülnek, amikkel mások valñban sokat fog-

lalkoztak, ebbe a szepességi humanista tör-

ténetébe azonban a legnagyobb jñindulattal 

sem illenek be. Nem sok értelme van meg-

említeni a kakasviadalok szimbolikus szere-

pét, ha mindössze annyit lehet elmondani 

rñluk, hogy Késmárkon is tartottak ilyene-

ket s ennek révén felesleges hivatkozni 

Clifford Geertz nagyívű tanulmányára.6 Ha-

sonlñan problematikus a macskazene kap-

csán a nemzetközi kutatásokat felemlegetni, 

                                                           
 5 A kifejezést lásd: Boyer, Paul – Nissenbaum, 

Stephen: Boszorkányok Salemben. Buda-

pest, 2002. 
 6 Sebők: Humanista a határon. 7. 



Mikrotörténelem a határon  Figyelő 

197 

miközben a szerző bevallása szerint saját 

forrásaiban még csak nem is szerepel sehol 

a charivari.7  

A mikrotörténelmi mñdszerek mellett 

továbbra is az életrajz marad a központi 

kérdés, e köré épül fel a mű. De vajon 

mennyire lehetséges a korlátozott cselekvési 

lehetőségek bemutatása? Hiszen fel kellene 

tárni, meg kellene mutatni az összes lehető-

séget, ami a kortárs, jelesül Ambrosius ren-

delkezésére állt – ez pedig képtelenség, 

mert annyi elágazással bír, hogy lehetetlen 

végigkövetni mindet. Az életrajzírások ese-

tében örök dilemma, hogy bizonyos kontex-

tusokat ki kell emelni, míg másokat el kell 

hagyni. Ha azonban a válogatás nem sze-

rencsés, akkor a szerző túl sok mindenről 

akar beszámolni, és épp ezért az olvasñ (és 

bizony maga a szerző is) elveszhet az út-

vesztőben. Az életrajz önmagában nem biz-

tos, hogy tökéletes sorvezető. Jñl szemlélteti 

ezt a problémát a méretét tekintve legjelen-

tősebb fejezet, az Ambrosius-Horváth vita 

elemzése, amely a leghosszabb, de talán 

legkevésbé sikerült része a könyvnek. Ebben 

a fejezetben ismerjük meg Ambrosius mű-

veit, mivel azok többsége éppen a vita kap-

csán keletkezett, és kontextusként Sebők 

megkísérli a korabeli nyilvánosság egy 

újabb értelmezésének a kibontását is. A 

szerző nagyon aprñlékosan feltárta a teljes 

vita minden részletét és szemmel láthatñan 

semmit sem akart kihagyni belőle. Azonban 

a részletek maguk alá temetik a fejezetet. A 

Bevezetőben a korábbi szepességi egyház-

történeti munkákat terjengősnek, a részle-

tekben túlzottan elmerülőnek tartñ Sebők 

itt hasonlñ hibát követ el maga is.8 Az eltúl-

zott részletesség sok érdekes kérdést szorít 

háttérbe, amik között szerepel a színlelés 

(simulatio) és leplezés (dissimulatio) kérdé-

se, vagy a vitatkozás korabeli átmeneti álla-

pota, amikor a hagyományos, leginkább 

ñkori szerzőkre valñ hivatkozás helyett a lo-

gikus érvelés is teret nyer, lassan kiszorítva 

                                                           
 7 Sebők: Humanista a határon. 67. 
 8 Sebők: Humanista a határon. 18. 

az előző mñdszert. Szerencsére a kötetet zá-

rñ Összegzésben sorra kerülnek ezek is, de 

talán praktikusabb lett volna a vita kapcsán 

kifejteni őket.  

Az életrajzok esetében egy másik külö-

nösen hangsúlyos probléma, hogy mennyire 

azonosul a történész hősével. Teljesen per-

sze nem lehet elkerülni, így hiába írja le Se-

bők, hogy „vitáikat nem szabad a „jñ és a 

rossz” kettősségében leírni”, neki sem sike-

rül semlegesnek maradnia.9 Főként azért, 

mert - ahogyan ezt ő is megállapítja - Hor-

váthrñl jñval kevesebb informáciñval bír, 

ezért igazán csak Ambrosius tetteinek moz-

gatñrugñit tudja feltárni, Horváth csak mint 

egy mániákus vitatkozñ jelenik meg a 

könyvben. Talán ha nem részletezné ennyi-

re kettejük ellentétét, nem lenne ennyire 

erőteljesen szembetűnő az elfogultság sem. 

Különösen feltűnő ez akkor, amikor Amb-

rosius vallási felfogása kerül szñba: a vitá-

ban Horváth olyasmikkel vádolja, amik va-

lñjában igazak, így Horváth lényegében jo-

gosan vitatkozik vele, hiszen leleplezi a ma-

gát lutheránusnak színlelő, valñjában a kál-

vinizmussal kacérkodñ lelkészt. Ami még 

akkor is így van, ha, amint erre Sebők is fel-

hívja a figyelmet, ez különösképpen sem a 

késmárkiaknak, akik Ambrosiusnak állást 

ajánlottak, sem az egyházi bírñságnak, ame-

lyik végül felmenti, nem okozott problémát.  

Kérdés, hogy ez az elfogultság mennyire 

jelent problémát – valñjában úgy tűnik, 

semennyire sem. Éppen csak arra mutat rá, 

hogy az életrajzírás általános nehézségei, a 

bevont újabb és újabb megközelítések dacá-

ra továbbra sem szűnnek meg.  

Mindezeken túl Sebők Marcel kifejezet-

ten izgalmas kontextusokat (vagy ha úgy 

tetszik metszeteket) boncolgat művében az 

életrajzon keresztül. Ilyen Ambrosius nem-

zetiségi hovatartozása, vagy az utolsñ feje-

zetben sorra kerülő levelezési hálñzatának 

felfejtése, amiből kiderül, hogy olyan ismert 

humanistákkal tartott kapcsolatot, mint 

Hugo Blotius, vagy Johan Jacob Grynaeus. 

                                                           
 9 Sebők: Humanista a határon. 341. 
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Ambrosius elismertségét bizonyítja, hogy 

Jakobus Monavius 1595-ös szimbñlumgyűj-

teményének 233 szerzője közül az egyik ő 

maga volt, több alkotással is képviseltetve 

magát a kiadványban. Szintén nemzetközi 

elismertségét bizonyítja, hogy halála után 

eurñpai barátai emlékkönyvet terveztek 

tiszteletére kiadni, bár ez végül nem valñ-

sult meg. 

A szövegben akadnak kisebb problémák, 

előfordulnak felesleges ismétlések közvetle-

nül egymás után, például a végrendelet is-

mertetése a 272. és a 275. oldalon. Ennél 

zavarñbb az a következetlenség, amivel a la-

tin idézeteket hol lefordítja a szerző és láb-

jegyzetben közli az eredetit, hol egyáltalán 

nem törődik a fordítással és a főszövegben 

jelennek meg. Nyomdai hibábñl viszont 

olyan keveset találni, hogy nem is érdemes 

őket megemlíteni. 

Végezetül talán érdemes egy kicsit el-

gondolkodni a könyv címén. Többféle olva-

satot nyújt, több elágazással, akárcsak egy 

történeti forrás. Humanista a határon: ol-

vashatjuk mint földrajzi meghatározást, 

mert Ambrosius a Respublica Christiana 

határán, a török birodalom közvetlen szom-

szédságában, a korszakban katonai felvonu-

lási területté változñ Szepességben élt. De a 

határon élt azért is, mert orthodox lutherá-

nus közegben egy másfajta vallási megköze-

lítés szerint gondolkodott a hitről, és emiatt 

konfliktusba került szűkebb pátriája hivata-

los konfessziñjával, nem terjeszthette sza-

badon minden gondolatát; peremre szorult. 

Ez lenne az elvontabb olvasata a címnek. De 

van egy harmadik is, mégpedig maga a mű. 

Nagyon sok mindent szeretne Sebők Mar-

cell bemutatni, elmondani mindazt, amit 

forrásaibñl az évek során kihámozott. Csak-

hogy ez akkora mennyiségű anyag, hogy 

nehéz vele dolgozni. Ha sikerül jobban 

megszerkeszteni, akkor bizonyos részei ol-

vashatñbbá és átláthatñbbá váltak volna. 

Ugyanakkor egy nagyon alapos, hosszú éve-

ken át érlelt, imponálñ forrásbázisra tá-

maszkodñ, a nemzetközi és hazai szakiro-

dalmat egyaránt felhasználñ munka szüle-

tett, amiről ezekután elmondhatñ, hogy fő-

szereplőjével ellentétben átlépte a címben 

szereplő határt és ami megérdemli, hogy 

egy indulñ sorozat első kötete legyen. 
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