
Előszó

1991 efején a Magyar Történészhallgatók Egyesületében felmerült az a gondo
lat, hogy —  az ELTE B IX  történelem-tanszékeinek oktatóit felkérve —  olyan 
szemináriumokat kellene indítani, amelyek eredményeit: a közös vagy egyéni 
munkában készült kiemelkedő dolgozatokat, tanulmányokat az Egyesület m eg
jelentetné Sic iiur u d  a sir  a című lapjában. E bevezetés szerzője kapta azt a 
feladatot, hogy H. Balázs Éva professzort (Középkori Egyetemes Történeti 
Tanszék) kérje fél ilyen jellegű szeminárium megtartására. E m egbeszélés so 
rán H. Balázs Éva azt ajánlotta, hogy olyan tematikus Sic itur ad astra -számot 
állítsunk össze, amely X IX -X X . századi, elsősorban közép- és koraújkorral 
foglalkozó nyugat-európai történészek nekrológjait tartalmazná. C) ugyanis már 
korábbi szemináriumain rendszeresen választotta a historiográfiai tájékoztatás
nak azt a formáját, hogy egy-egy történész életét, munkásságát a róla szóló  
nekrológ elolvasásával ismerjék meg tanítványai. A korszakkal foglalkozó, ál
talában másodéves hallgatók számára ez a feladat egyben az idegennyelvű  
szakszöveg olvasásának gyakorlását is jelentette. H. Balázs Éva azt javasolta, 
hogy a szövegeket lehetőség szerint idegen nyelvekről fordítsák le (és lássák et 
jegyzetekkel) a hallgatók.

A fenti szempontok szerint elvégzett válogatás során csak lezárt életművekre 
terjeszkedtünk ki. Általában olyan szem élyiségeket választoltunk, akiknek egy 
vagy több műve megjelent magyarul, s így nem egészen ismeretlenek a sz é 
lesebb olvasóközönség elölt sem. Arra is törekedtünk, hogy néhány olyan tu
dós portréja is bekerüljön a kötetbe, akiknek munkássága korszakhatárokat 
nem ismerőén általános érvényű, pl. A. .1. Toynbee vagy Max Weber.

A szövegek kiválogatásánál felhasználtam mértékadónak tekinthető élet- 
rajzgyűjteményeket is (pl. D ie grossen Deutschen [K ivá ló  ném etek}. Hgg. von 
Hermann HeimpcJ u. a. IV. k. (W est-)Berlin, 1958 ), vagy a H istorica l Ab- 
stracts  vonatkozó tételein S bár szövegeink döntő többsége fordítás, a kötet
ben helyei kapott két jelentős hazai szerző kevésbé ismert műve is: Marczali 
Henrik em lékbeszéde Rankéről és Trélert Ágostoné Macaulayról. (Ugyanak
kor, mini könnyebben hozzáférhetni, nem vettük fel pl. Kosáry Dom okos Maré 
Bloch-élelrajzát, A történelem  védelmében e. Bloch-kötet előszavát, vagy Ka
tus László tanulmányát Henri Eirennc-ről, amely A középkori gazdaság és tá r
sadalom  lörténetc-nck hazai kiadásában jelent meg.) Az egyes szövegek egy
mástól olykor igencsak eltérő terjedelme nem jelent sem m iféle értékelést a 
kötet összeállítói részéről. (Azt a megoldást, hogy egy szem élyről két írást 
közöljünk, mindössze egy esetben, Maeaulaynál alkalmaztuk, m égpedig az an
gol nekrológ különösen kis terjedelme miatt.) — A kiválogatott személyek, ill. 
szövegek listája a H. Balázs Évával folytatott egyeztetések után készült el.
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A munka menete a következők szerint alakult:
Az egyetemi hallgatók lefordították a kiválasztott műveket; az egyes fordításokat to
vábbi munkatársak ellenőrizték. A fordítások egy része Poór János koraújkor-történeti 
szemináriuma keretében készült. A szövegekben a történészek műveinek címét első 
előfordulásukkor mindig az eredeti nyelven adtuk meg, s a magyar fordítást zárójelben 
közöltük. Ha a mű megjelent magyarul, a későbbiekben a magyar címet használtuk, ha 
nem jelent meg, továbbra is az eredetit. A folyóiratcímeket nem fordítottuk le.

A  szövegekhez magunk (is) készítettünk jegyzeteket, magyarázatokat a kevésbé 
ismert fogalmakról és személyekről. Azokban az esetekben —  1. a Pirenne-, a Hui- 
zinga-, a Soboul- és a Mandrou-életrajzot -—, amikor az eredeti tanulmány is alkalmaz 
lábjegyzeteket, a mi magyarázó jegyzeteinket az eredetiek közé illesztettük „a, b, c...H 
jelöléssel. A  többi szöveg jegyzetapparátusát mi készítettük. Közöltük a méltatott sze
mély arcképét, valamint a róla szóló írás szerzőjének főbb adatait is. Végül közzétettük 
az egyes történészek magyarul megjelent műveinek (szándékunk szerint minél telje
sebb) jegyzékét. Ezekben a bibliográfiákban csak az önálló kötetként megjelent mun
káknál tüntettük fel a többszöri kiadást; a csak folyóiratban vagy antológiában kiadott 
kisebb írások esetében csak egy — a leginkább mértékadónak tekinthető —  közlést 
vettünk fel. (Nem vettük fel a magyarul teljes egészükben megjelent művek egy rész
letének pl. szöveggyűjteménybe)i közlését sem.)

Bár a kötet szerkesztésénél igyekeztünk minél körültekintőbben eljárni, valószínű, 
hogy számos kifogás, észrevétel merülhet fel a kiadvánnyal kapcsolatban. Ugyanakkor 
bízunk abban, hogy a későbbiekben hasonló gyűjtemények más korszakokban tevé
kenykedő történészekről, tudósokról is megjelennek, s ezek készítői profitálnak majd 
kötetünk erényeiből és hibáiból egyaránt. E Sic itur ad astra-szám összeállítói azt is 
remélik, hogy munkájukat nemcsak a szűkebb történészi-kutatói szakma, az egyetemi 
hallgatók, hanem a történelemtanárok és a történelem iránt érdeklődő közönség is 
haszonnal forgatják majd.

Végezetül köszönetét mondunk azoknak, akik közreműködtek a kiadvány létrejöt
tében: H. Balázs Évának, Poór Jánosnak, a fordítóknak, a jegyzetek összeállítóinak, 
valamint a Soros Alapítványnak, amely támogatásával lehetővé tette (és teszi) a Sic 
itur ad astra megjelentetését.

A szerkesztőség nevében: 
Vörös Boldizsár
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