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Megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatom az egykori egyetemi tanítványai által 
Bernadotte Schmitt “tiszteletére írott Festschrift-hez . E megtiszteltetés különöskép
pen örvendetes egy olyan ember számára, akit sokkal inkább Schmitt tanári hírneve 
vonzott óráira, mintsem a diplomácialörténet iránti mélyen gyökerező érdeklődés Mi, 
akik „túléltük” szigorú szemináriumait, ösztönösen éreztük, hogy sikeresen átmentünk 
azon a döntő vizsgán, amelyen gyermekből felnőtté váltunk. Három évtized múltán is 
emlékszem, hogy mennyire bámultuk tanárunk mély forrásismeretét, elemzéseinek 
Finomságát és azt a közérthetőséget, amellyel úgy tudott ecsetelni pl. egy nemzetközi 
válságot, hogy elfelejtettük: előadáson vagyunk. Csak remélni lehet, hogy mi, akik 
együtt dolgoztunk vele, magunkévá tettük — ha kis mértékben is —  azokat a mesterfo
gásokat, melyek majdhogynem mellékes velejárói voltak óráinak-

Szemináriurnának legvégén megfogadtam, hogy soha többé nem fogom kinyitni a 
Die grófié Politik [A nagypolitika} L egyetlen kötetét sem és nem fogok többé olyan 
kifejezéseket használni, mint a démarche d vagy a fait accompli e —  és be is tartottam 
ezt a fogadalmam. A más szakterületről érkezett alkalmi tanítvány szerencséjére, aki 
a háború előtti követségek és kancelláriák világában forgolódva persona non grata f- 
nak érezte magát, Bernadotte Schmitl-nek volt egy érdeklődési köre, amelyben mind
egyikünk osztozhatott: az általunk elsajátítani próbált szakma korabeli európai mes
terei iránti eleven és beható érdeklődése. A chicagói egyetemen mindig is erőteljes 
hangsúlyt fektettek a historiográfiára mini az eszmetörténet egyik ágára; e hagyo
mányból érthető, hogy az Európa kortárs történészeiről tartott kurzusai népszerűségben 
vetekedtek egyéb óráival, melyek többek között az első világháború előzményeiről, 
vagy az utódállamokról szóltak. Talán itt helyénvaló megjegyeznem, hogy a chicagói 
Történelem Tanszéken ma is él ez a hagyomány; meg kell vallanom, hogy jelen 
dolgozatomat is először ott adtam elő egy a történetírás történetét taglaló proszemi
nárium keretében. Ebben a kontextusban fogom figyelmemet a hivatásos történész 
kettős szerepére irányítani, mégpedig röviden szólva egy olyan történetkutató pályá
járól, aki tudósnak és tanárnak is egyaránt kiváló volt. Henri Pirenne-ről, a genti 
egyetem egykori történészprofesszoráról lesz szó.

Pírenne-t gyakran mint gazdaságtörténészt emlegetik; eredetileg ez a dolgozat is a 
történelemnek ezt a megközelítéséi volt hivatva illusztrálni. Igaz, hogy Pirenne erőtel
jesérdeklődést mutatott a gazdasági intézmények iránt, mint ahogy az is, hogy mélyen 
tudatában volt a gazdasági tényezők társadalomformáló szerepének, de ugyanakkor 
valós a veszély, hogy munkájának ezt az aspektusát túlhangsúlyozva, igazságtalansá
got követhetünk el Pirenne kiterjedt érdeklődésével és szellemének nagyságával szem
ben. Művei ugyanis joggal írhatók fel a modern historiográfia kézikönyveiben felsorolt 
egyéb, megszokott kategóriák címszavai alá is: ilyen a nacionalizmus, hiszen legmo- 
numentálisabb műve hőn szeretett Belgiuménak hétkötetes története, vagy akár a li-
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beralizmus, minthogy az előbbi műnek —  ugyanúgy, mint más könyveinek is —  az 
emberi elme és szellem fokozatos emancipálódása a tárgya. Pirenne egy, a rankei £ 
tradíció szellemében irányított szeminárium örököse volt, ebből következően a tudo
mányosság eszménye iránti odaadása írásaiban ugyanúgy kitűnik, mint az általa tartott 
szemináriumokon, és éppen olyan fontos volt Belgiumban a XX. században, mint 
Ranke Németországban a XlX.-ben. Már korán kapcsolatba került Lamprechttel h, a 
Kuiturgeschichte ' elkötelezett hívével, és jóval azelőtt, hogy James Harvey Robin
son J az új történetírásról tanított bennünket beszélni, ő már régen a gyakorlatban 
alkalmazta annak alapelveit.

Belgium történetében Pirenne hivatkozott „a gazdasági mozgásoknak tulajdonított 
nagy fontosságra és az ebből fakadó városi életre, amely történelműnk megkülönböz
tető jegyét alkotja”.1 Kiválóan ismerte korának német nyelvű gazdasági irodalmát és 
alkalmanként felhasználhatta az ezek által nyújtott tág elméleti kereteket, így például 
Les étapes de l’histoire sociale du capitalisme [A kapitalizmus társadalomtörténetének 
szakaszaij2 című tanulmányában, amelyben Bücher és Sombart2b elméleteit bírálta. 
Pirenne-nek született tehetsége volt a szintetizáláshoz; talár ma is —  az Egyesült 
Államokban mindenesetre —  a középkor társadalmi változásait konceptualizáló átfogó 
elméletei a legismertebbek. De a társadalom széles körű interpretációi iránti érdeklődé
se ellenére Pirenne a történeti tények szilárd infrastruktúrájára épített, és finom dis
tinkciót tett a történész és a társadalomtudós módszerei között.

„A történész számára a kiemelkedő személyiségek sorsa és tettei —  melyeket a 
szociológus érdeklődése nem vehet számba —  alkotják tárgyának nélkülözhetetlen 
adatait. Más szóval: a szociológus a tipikust és az általánost igyekszik elkülöníteni, 
míg a történész számára a tipikus és az általános csak az a vászon, amelyre az élet 
örökké változásban lévő jeleneteket fest.”'

Talán a legmegfelelőbben úgy gondolkozhatunk Pirenne-ről, mint aki oly módon 
tudta értékelni a gazdasági tényezőket, hogy eközben nem hanyagolta el a szellem 
és a lélek dolgait sem, és nem tette magáévá a történelmi materializmusnak a partvonal 
elcsépelt divatja szerinti elkerülhetetlen logikáját. Nem a szó szoros értelmében vett 
gazdaságtörténész volt tehát, hanem —  ahogy követője, Ganshof3* elnevezte — , „ un 
savant complet”, teljességre törekvő tudós.

Henri Pirenne 1862. december 23-án született Verviers-ben, Belgium keleti részén. 
Apja jól menő gyáros volt, származását tekintve vallon, politikai meggyőződése sze
rint liberális. A gyermek Henri mutatott némi érdeklődést apja textilüzeme iránt, és 
bizonyára látta azt az erőszakosságot is, amely a környék munkásmegmozdulásait 
kísérte. A textiliparral és az annak fejlődésére hatást gyakorló társadalmi és politikai 
körülményekkel a pirenne-i életmű nagy részét értelmezhetjük5 1880-ban került a 
liége-i egyetemre, azt tervezve, hogy jogot fog tanulni, de ehelyett a történelem felé 
fordult —  ez a váltás akkoriban kevésbé számított radikálisnak Európában, mint ami
lyen ma lenne Amerikában. Tanulmányait Godefroid Kurth-nak5a, a korai frankok 
története szakértőjének és Paul Frédéricq-nek5b —  aki a későközépkori és koraújkori 
Németalföld, valamint az inkvizíció történetét írta meg —  az irányításával végezte. 
Doktori disszertációját, melyet Dinant-nak, a szomszédos Namur tartomány egyik régi 
ipari városának a középkori kormányzatáról írt, 1883-ban védte meg.
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Doktorátusának megszerzése előtt és utána is tanult külföldön. Berlinben G. 
Schmollemak5* a középkori városok fejlődéséről és R  Bresslaunak5d a diplomatiká
ról5* tartott kurzusait látogatta. Lipcsében W. A rn d t, a híres paleográfia8 diákja 
volt. Párizsban az École des Chartes-on és az École des Hautes Études-ön folytatott 
technikai jellegű stúdiumokat. Itt M. Thévenin5h, Gábriel Monod5' és A. Giry’̂  (mind
annyian jól ismert medievisták) oktatták. Utóbbi a diplomatika ünnepelt szakértője 
volt, akinek kézikönyve még ma is alapmű. Még fontosabb volt azonban Pirenne 
szellemi fejlődése szempontjából, hogy Giry a középkori városi élet kutatásával is 
foglalkozott. Tanulmányai St. Omer-ről és Rouen-ról ugyanúgy felkeltették az ifjú 
belga érdeklődését, mint Schmolleré Strasbourgról 6 Pirenne mind Franciaországban, 
mind Németországban maradandó barátságokat kötött kortársaival: Párizsban Maurice 
Prou-val6*, Henri Steinnel6b és Ábel Lefranc-nal6c, Lipcsében pedig Kart Lamprecht- 
tel. Berlini diáktársaitól kapta a Bierhenne6á becenevet. A külföldi tudósoknak és 
munkáiknak alapos ismerete —  melyet talán mesterének, Paul Frédéricq-nek a kortárs 
történetírás iránti érdeklődése is ösztönzött —  később a Nemzetközi Történészkong
resszuson is tükröződött Pirenne tevékenységében.

1884 tavaszán hazahívták Párizsból, hogy a liége-i École Normale des Humanités-n 
tanítson, de alighogy elkezdte előadásait, megbukott a liberális Frere—Orbán kormány, 
és az új belügyminiszter, a katolikus Victor Jacobs elbocsátotta. A lutte scolairebe 
ezzel kritikus szakaszába érkezett, és úgy tűnt, hogy Pirenne liberális politikai nézetei 
többet nyomtak a latban, mint képzettsége, széleskörű szellemi kapcsolatai és már 
jelentkező szakmai ígéretessége. Szerencsére a liberálisok térnyerése az 1884 októ
berében tartott választásokon a kabinet átrendeződését eredményezte, Jacobs-ot a mér
sékeltebb Thonissen váltotta fel és — a katolikus pártban befolyással bíró —  Gode- 
froíd Kurth közbenjárására tanítványát ismét visszahívták Párizsból, ahová elbocsá
tását követően távozott. így 1885 őszén Pirenne tanítani kezdett a liége-i egyetemen. 
Kiváló középkorász szakmai képzettségét jelzi, hogy őt bízták meg a paleográfia és 
a diplomatika újonnan beindítandó kurzusának megszervezésével, A következő éviién 
a belga történelem és a középkor rendkívüli professzorának hívták Gentbe; a rendes 
professzori címet 1889-ben nyerte el. Az első világháború alatti kényszerű szünettől 
eltekintve 1886-tól 1930-as nyugalomba vonulásáig mindvégig a genti egyetemen 
maradt. 1919—1921 között rektorként tevékenykedett, az egyetem legmagasabb tiszt
ségviselőjeként, de „európai értelemben” volt rektor: a tantestület ideiglenes képvi
selője, nem pedig hivatásos adminisztrátor.

Pirenne első tanulmányát még diákkorában publikálta Liége-i Seduliusról, a IX. 
század politikai teoretikusáról6f (Brüsszel, 1882.) Ezt gyors egymásutánban cikkek 
sorozata követte. E cikkek és első könyve, az Histo/re de la constitution de la vilié 
de Dinant au Moyen Age / Dirtani város alkotmányának története a középkorban]  
(Gént, 1889) —  melynek alapját disszertációja képezte — , már jelezték érdeklődésé
nek irányát. A korai művek részben módszertaniak és hagyományos jellegűek voltak: 
áttekintette a történetírás és a segédtudományok akkori állását, forrásokat adott ki7, 
más tudósok munkáit recenzeálta és helytörténeti tanulmányokat írt. Módszertani ér
deklődése a későbbiekben sem hagyott alább. Belgium történeti szakirodaimának és 
forrásainak mértékadó bibliográfiáját8 és egy, a belga forrásokra vonatkozó hasznos 
diplomatikai kézikönyvet is összeállított9; kortárs történészek munkáiról, történeti és
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historiográfiai tárgyú munkákról alkotott rövid cikkeket különféle kézikönyvekbe, 
köztük az Encyclopedia Britannica-ba és az Encyclopedia ofthe Social Sciences [Tár
sadalomtudományi Enciklopédia]-be. Tömör összefoglalásait is olvashatjuk a történet- 
írás módszertanáról.10 A társadalomtudósokkal ellentétben a módszer számára csak 
eszköz volt, és nem végcél. Saját fő célját már pályájának elején kitűzte.

A XIX. század elejének romantikus történészei a modem társadalom eredetét ku
tatva fordultak a középkor felé. Minthogy a modern Európa —  ellentétben a rurális 
középkori Európával —  túlnyomórészt városi jellegű volt, érdeklődésük különösen 
két alapproblémára összpontosult. Az első: hogyan alakult át a cívíías101-formán ala
puló római világ a középkor feudális agrártársadalmává? A másik: hogyan éledtek 
újjá a szabad intézményekkel bíró városok egy nem-szabad közegben, az 1000. év 
környékén? A tudósok nem kevés politikai és nemzeti elfogultsággal, valamint szak
mai részrehajlással közelítették meg ezt az ikerproblémát. Mivel sokáig nem voltak 
olyan monografikus művek, amelyekre építeni lehetett, elméleteik gyakran inkább 
szellemességükkel, mintsem megalapozottságukkal tűntek ki, Németország a városok 
eredete teóriáinak különösen fontos forrása volt. Ha figyelmen kívül hagyjuk azokat 
a kétes romanista nézeteket, melyek szerint a római városi intézmények valamiféle 
titokzatos módon maradtak fenn, a következő listát állíthatjuk össze: 1. a Wilda-féle 
gilde-elmélet (1831)10b, 2 Amold immunitás-elmélete (I854)10c, 3. Nitzsch Hofrecht- 
elmélete (1859)1W, 4 Maurer (1854 és köv.)10e és Below (1885—91) Landgeme'tnde- 
elmélete1 , 5. Sohm Marktrecht-teóriája (1890)J°e, és 6. Keutgen Burgrecht-eImélete 
(1894) Persze, voltak még egyéb koncepciók is.

1893-ban publikálta Pirenne a Revue historique-ban (53: 52—83) az előbbi elméletek 
kritikai értékelését L ’origine des constitutions urbaines au Moyen Age [A középkori 
városi alkotmányok eredete] című cikkében, majd 1895-ben ugyanezen tanulmány 
folytatásaként saját elképzeléseinek rövid vázlatát is megírta (57: 57-98, 292-327), 
mégpedig főleg belga városi hatósági intézményeket vizsgáló kutatásai alapján. Ki
tartott azon véleménye mellett, hogy bár nincs olyan kizárólagos modell, amely min
den város fejlődésére alkalmazható lenne, mégis van egy alapvető tényező, mely a 
különféle jogi formák mögött fellelhető. Ez pedig az, hogy a város, lényege szerint, 
olyan gazdasági egység, melyet kereskedelme és ipara élesen szembeállít agrárkör
nyezetével. Ebbéli véleményében támogatta a német Siegfried Rietschellla is, aki 
Pirenne-től függetlenül alakított ki hasonló álláspontot12. Pirenne elképzelései városok 
sorának vizsgálata és egyre átfogóbb szintézisek írása közben kristályosodtak ki.

Elméletére, melyre burgus-portus teóriaként123 szoktak hivatkozni, rövidesen ráté
rek; erről egyelőre annyit, hogy különféle változatokban is megjelent: a Revue histo- 
rique-bán egy harmadik cikkben, Villes, marchés et marchands au Moyen Age [Vá
rosok, vásárok és kereskedők a középkorban]  (67 [1898]: 59-70) címen, majd az 
általa írott Belgium történetének első kötetében, később pedig a Les anciennes dé- 
mocraties des Pays-Bas [Németalföld régi demokráciái] című kis könyvben, mely 
1910-ben jelent meg —  ezt, miután a németek lerohanták Belgiumot, mintegy az 
angol-amerikai együttérzés kifejezéseképpen 1915-ben lefordították Belgian Democ- 
racy: Its Earl^JListory [A belga demokrácia korai története] címen — , és még egye
bütt is kiadta1 . A tézis klasszikus megfogalmazását a Les villes du Moyen Age [A 
középkori városok]-b»n nyerte el (Brüsszel, 1927); ennek a könyvnek — mely először
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angolul jelent meg Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade [A kö
zépkori városok eredete és a kereskedelem újjászületése]  (Princeton, 1925) — , egy 
1922-ben Princetonhan tartott előadássorozat képezi az alapját.

A  problémát Pirenne eredetileg —  mint már említettem —  Flandria, Hainauit, Bra- 
bant, Namur és Liége városainak vizsgálatán keresztül közelítette meg, továbbá rész
letesebb tanulmányainak többsége is az említett belga provinciákkal foglalkozott. 
Minthogy Belgium városiasodása nagymértékű volt az újkorban, és a középkorban 
—  ltáiiával együtt —  a legkorábban itt éledtek újjá a városok, Pirenne szoros kap
csolatot tételezett fel a nemzeti történelem és a városok történelme között —  ez alapján 
kapott mindkettő kiemelt helyet monumentális Histoire de Belgique [Belgium törté- 
netej-jében. 1893-ban egy, a későközépkorí Németalföldről szóló fejezetet írt a La- 
visse* és Rambaud13b által szerkesztett Histoire générale {Egyetemes történelemJ 
című vállalkozás számára.14 Röviddel később barátja, Kari Lamprecht kérte fel, hogy 
írjon könyvet Belgiumról az 1829-ben F. A. Ükért által indított és ekkoriban Lam
precht és W. von Giesebrecht14h által folytatott Allgemeine Staatengeschichte [Álta
lános államtörténet] című nemzetközi monográfiasorozat számára. így hát a Pirenne 
által szülőhazájának történetéről írt vaskos feldolgozás első kötetét eredetileg Német
országban adták ki, barátjának, Fritz Amheimnek fordításában, Geschichte Belgiens cím
mel 1899-ben, ezután jelent meg az eredeti francia Histoire de Belgique (Brüsszel, 1900), 
majd 1902-ben ennek flamand fordítása, a Geschiedenis van Belgie. E kötet a római 
időktől kb. 1320-ig tárgyalta Belgium történetét.

Az egymást követő kötetek mindhárom nyelven napvilágot láttak, de ezentúl a 
francia kiadás vezette a sort: a II. kötet (1477-ig) 1902-ben, a 111. (1567-ig) 1907-ben, 
és a IV. (1648-ig) 1911-ben. A negyedik kötet után a sorozatot az első világháború 
szakította meg. Bár a korábban megjelent kötetek addig kedvező visszhangra találtak, 
Németországban ekkortól kezdve belga propagandaként bélyegezték meg a művet. 
Ezzel összhangban, amikor 1921-ben az V. (1793-ig), majd 1926-ban a VI. kötettel 
(1830-ig) folytatódott a francia nyelvű kiadás, flamand fordításra is sor került, de 
németre már nem.13 A hetedik és egyben utolsó kötet 1932-ben jelent meg és 1914. 
augusztus 14-ig ismertette Belgium történetét. Az utóbbi dátum Pirenne szemében 
fordulópontot jelentett a nemzet életében. (Igaz, egy másik tanulmányban —  a La 
Belgique et la Guerre mondiale [Belgium és a világháború]-bán — , már túlment 
ezen az időponton is). Az elsőtől kezdve minden egyes kötet a forrásokat és a vitás 
kérdéseket elemző részlettanulmányok sokaságára épült —  bár a mű nem volt te
letűzdelve jegyzetanyaggal, nehogy az átlagolvasót elriassza. Csak az utolsó kötetben 
érezte szükségesnek Pirenne, hogy elnézést kérjen az e korszakkal kapcsolatos, immár 
végeérhetetlen folyammá duzzadt forrástömeg kevésbé beható ismerete miatt.

Une oeuvre d'ensemble et de synthésel5a —  ilyennek akarta megalkotni művét, s 
ez a terve meg is valósult: könyve gondolatáramának szabad folyása —  bármily mo
numentális is a mű —  sehol sem válik irreleváns részektől túláradóvá. Bár kitűzött 
céljának elérését nehezítette a belga történelemnek a maga nemében egyedülálló jel
legzetessége, a belga nemzetről megfogalmazott koncepciója mégis sikeressé tette a 
művet.

A  modem Belgium a Napóleon utáni korszak és az 1830-as forradalmak szülötte, 
és maga az országnév is — jóllehet az antikvitás és a reneszánsz szerzői már korábban
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is használták —- csak ekkortól vált hivatalossá. Fontos megjegyezni, hogy bar az 
Histoire de Belgique-nek csak a VII. kötete foglalkozhatott az országgal, mint füg
getlen állammal, az előző kötetekben tárgyalt peridódusok ugyanekkora, vagy még 
nagyobb hangsúlyt kaptak; e részeket Pirenne nyilvánvalóan nem a vállalkozást meg
koronázó utolsó kötet hosszúra nyúlt bevezetésének szánta. A mű egyik recenzensének 
megfogal mazá sá bán:

„Történelmünk kezdetei nem 1830-ig, de még csak nem is 1430-ig nyúlnak vissza, 
hanem a IX. század közepéig. Ha valaki egy diplomáciai eseménnyel kívánná e „köz
tes ország” születésének pillanatát megjelölni, akkor nem a londoni konferenciát, ha
nem a verduni szerződést kellene választania.”16

Minden bizonnyal így látta maga Pirenne is, aki 1899-ben így beszélt erről: „A 
környezeti és az időbeli eltérés ellenére a modern Belgium valójában a régi Német
alföld folytatása. Nem diplomáciai tevékenység eredményeképpen lett a miénk, hanem 
elődeinktől bírjuk ősi örökségként,”17

I. Lotbar17a 843-as köztes királyságának születése és az I. LeopoJd17b I831-es ál
lama között eltelt ezer év egységét megteremtő elvet egyébként hiába is keresnénk a 
politikai eseményekben, A francia és német hatalom közé ékelődött Belgium politikai 
elkötelezettsége mindkét szomszédjával állandóan változó keretekben valósult meg, 
ugyanakkor a vérségi, nyelvi és kulturális szálak egybefonták az országokat. Belgium 
csak a német és a francia történelem kontextusában, csak mint „Nyugat-Európa mik
rokozmosza”1̂  érthető meg. Bár a Schelde alsó folyása, a Meuse és a Rajna mentén 
fekvő gazdag tartományoknak a politikusok szemszögéből nem volt geográfiai egy
sége, lakói gazdaságilag mégis egy be kovácsolták- Pirenne ezt az iparban és a keres
kedelemben gyökerező egységet követi végig Frízia és Flandria első takácsaitól a 
burgund korszakon, valamint —  a textilipar átalakulásának és Antwerpen aranykorá
nak számító XVI. századon és az ennek hatalmas változásaiból hasznot húzó gaz
dag nagytőkéseken át egészen a II. LeopoldI7ti uralma alatti iparosodásig és kotoni- 
alizmusig. Azt is kimutatja, hogy Belgium lakói milyen elemeket kölcsönöztek a két 
nagy szomszéd szellemi, művészeti és irodalmi életéből úgy, hogy mindent át- és 
feldolgozó tehetségük révén mégis valami olyat alkottak, ami már kizárólag a sajátjuk 
volt. Végső soron az a spirituális egység számított a legtöbbet, amely a sorozatos 
francia, német, spanyol, osztrák, majd megintcsak francia és végül holland eredetű 
idegen uralommal szembeni ellenállásból született egy fajilag (nordikus és mediter
rán), nyelvileg (flamand és francia) és kulturálisan (flamand és vallon) megosztott 
országban, és amely egy tüzes és büszke nacionalizmusban fejeződött ki —  méghozzá 
a legszembeötlőbb módon pontosan azokban a kétnyelvű tartományokban (Lsége, Bra- 
bant, Flandria), ahol e kettősségek is leginkább megmutatkoztak.18

Az első világháború német propagandája Belgiumot „mesterséges nemzetnek” ki
áltotta ki. Ezzel —  a németek által alkotott kifejezésben rejlő mellékértelem kivéte
lével —  maga Pirenne is egyetértett. 1925-ben így beszélt erről:

„Bizonyos értelemben a németeknek tényleg igazuk volt, amikor azt állították, hogy 
Belgium mesterséges nemzet. Valóban az, ha e kifejezés alatt azt értjük, hogy mind 
földrajzi, mind nyelvi egysége hiányzik. Nincsen sem természetes határa, sem lakót 
által beszélt közös nyelve. Nem a természet szülötte, hanem a történelemé, azaz em
beri alkotás. Vegyék észre már, könyörgöm, hogy minden, amit ember hozott létre,
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mesterséges. A jog, a művészet, az erkölcsök, sőt maga a civilizáció is; egyáltalán, 
minden, ami a barlanglakok kora óta folyamatosan fejlődik, mesterséges. Ebben a 
tekintetben persze Belgium is mesterséges. ”1Q

Azt, amit az ember Belgiumban létrehozott, Pirenne egészében véve jónak találta. 
Különösen a nemzeti periódus történetét vélte une béllé histoire -nak1<,a, de a korábbi 
időkben —  még a legzavarosabbakban is —  csodálatra méltó dolgokat fedezett fel. 
Amikor együtt ábrázolja a tizenhatodik század alkotó kreativitását és erőszakosságát, 
mi is megérezhetőnk valamit az ember és a nemzet lelki alkatából. Úgy gondolta, 
hogy a tárgy iránti szimpátia csak segíti a jobb megértést, de az ő Belgium iránti 
szeretete nem volt vak szeretet.20 Marc Bloch20a a szó legnemesebb értelmében tar
totta Pirenne-t „nemzeti történésznek”, könyvét pedig „igazán egyedülállónak”: „Az 
Histoire de Belgique semmiben sem hasonlít egy livre á th é se ^-hez. Jóhiszemű 
könyv ez a szó legszorosabb értelmében, csakúgy, mint szerzője.”21

A belga történelemről szóló utolsó két kötet munkálatai közepette tért vissza Pi
renne a koraközépkori történelem problémáihoz, ezek között is a legalapvetőbbhöz: 
mikor és hogyan váltotta fel az antik világot a középkor? Más tudósok már korábban 
megkérdőjelezték a régebbi történészek katasztrófa-elméleteit, amelyek a Római Bi
rodalom hirtelen bukását a barbár inváziók eredményeként interpretálták. A bécsi Al- 
fons Dopsch21a hangsúlyozta különösen a római gazdasági élet bizonyos vonásainak 
a Karoljng korba nyúló kontinuitását.2" Bár Pirenne szintén úgy vélte, hogy egyfajta 
városi gazdaság még a későbbiekben is fennmaradt, ennek eltűnését ő a Karoling 
peridódus előtti időre, és nem a germán vándorlás idejére tette. A változást az iszlám 
terjedésének tulajdonította. Ezt a tézist —  ha jól tudom —  először 1917-ben egy a 
középkori Európáról írott —  de csak 1937-ben kiadott —  egyetemes történetben ve
tette fel. Érvelését két merész cikkben is publikálta, a Revue belge de philosophie et 
d fhistoire című folyóiratban, melynek alapításában ő is részt vett. 1922-ben jelent 
meg Mahomet et Charlemagne [Mohamed és Nagy Károly] (1: 223—235), 1923-ban 
pedig az Un contraste économique: Mérovingiennes et Carolingiennes [Egy gazdasági 
ellentét: Merovingok és Karoimgok] (2: 77-86). Ezek az elképzelések a Medieval 
Cities (1925) nyitó fejezeteiben is feltűnnek röviden, legkidolgozottabban azonban 
posthumus megjelent könyvében, a Mahomet et Charlemagne-bnn (Brüsszel, 1937).25 
E tézis elemzésére is a későbbiekben térek rá.

Lehetetlen lenne itt felsorolni Pirenne összes írását. Olyan széles körű érdeklődéssel 
rendelkezett, amely egyszerre volt európai, de ugyanakkor nemzeti is, és amely az 
antikvitástól a XX. századig terjedt. A modem tudósoknak abba a körébe tartozott, 
akik későbbi jól ismert könyveik lényeges elemeit először kísérleti jellegű tanulmá
nyokban, előadásokban, vagy monografikus feldolgozások részeként teszik közzé, így 
hát összteljesítménye ijesztő nagyságú. Egy, a tanítványai által összeállított bibliog
ráfia 303 tételt sorol fel azon a tucatnyi rövid vázlaton kívül, melyek a Biographie 
nationale [Nemzeti életrajzi lexikon/  számára készültek.24 Az 1918 utáni években 
érdeklődése egyrészt —  természetes módon —  az éppen befejeződött háború felé 
fordult,25 másrészt azt a képességét, hogy gondolatait közérthetően tudta megfogal
mazni, életének utolsó éveiben kamatoztatta, amikor egyszerre írt a nagyközönség és 
a szakma számára, pl. a Glotz-féle sorozat egyik, a középkori társadalmat vizsgáló 
kötetében. Ennek angol fordítása később Economic and Social History of Medieval
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Europe [A középkori Európa gazdaság- és társadalomtörténete]  címmel jelent meg.26 
Ezen szintetizáló jellegű munkák egyik legérdekesebbike a már említett egykötetes 
Histoire de l ’Europe des invasions au XVle siécle [Európa története az invázióktól 
a XVI. századig], amely mű megszületésében háború alatti személyes tapasztalatai is 
szerepet játszottak. Ez a könyve is megjelent angolul.27 (Zárójelben szabadjon meg
jegyeznem, hogy ugyan szerencsések vagyunk, hogy Pirenne könyvei közül oly sok 
megjelent angolul, azonban a fordítások egy része közepes minőségű, és vannak köz
tük nagyon rossz átírások is, teli olyan nevetséges hibákkal, amelyeket egy egyetemi 
zárthelyi dolgozatban sem lehetne megbocsátani.) A könyv megszületésének körül
ményei a következők voltak.28

Amikor a németek 1914 októberében elfoglalták Gerttet, Pirenne-t foglyul ejtették, 
majd internálták. Mint majd a második világháború alatt is, a németek taktikája rész
ben a belga nemzet megosztására irányult; igyekeztek kiélezni a német flamandok és 
a francia vallonok között megbúvó szeparatizmust. A kelet-flandriai flamand tarto
mányban lévő Gént előnyös helynek tűnt e széthúzás felszítására, így hát a németek 
a megosztást elősegítendő azt tervezték, hogy az 1830-ban alapított francia nyelvű 
egyetemet flamand intézménnyé alakítják át. A kar többsége ellenállt. Minthogy Pi
renne történeleminterpretádójának egész lényege a nemzet nyelvi vagy faji alapú kon
cepciója ellen irányult, a támadók különösen féltek befolyásától. A makacs ellenállás 
megtorlásaképpen Pirenne-t és a hozzá hasonló szellemiséget képviselő Paul Frede- 
ricq-et 1916. március 18-án titokban letartóztatták és Németországba deportálták.

Van egy csodálatos, romantikusan kalandos története annak, hogy hogyan jutott el 
a letartóztatás híre a szigorú cenzorok kezein keresztül Hollandiába: nyílt levelezőla
pokon lebonyolított ártatlan tudományos levelezésben elbújtatott, nem létező iatin 
nyelvű krónikákból vett álidézetek révén29 — íme, még egy figyelemreméltó és gya
korlati érv a holt nyelvek tanulása mellett. A hírt a semleges Hollandiától repítették 
világgá, ami azután XV. Benedek pápa, Woodrow Wilson amerikai elnök, XIII. Al
fonz spanyol király és sok külföldi tudós erőteljes —  bár hatástalan — tiltakozását 
váltotta ki. Talán praktikusabb volt a barátoknak és tisztelőknek L'aeuvre du livre et 
de la cigarette du Professeur Pirenne [Gyűjtés Pirenne professzornak könyvre és 
cigarettára]  című felhívása, melynek célja az volt, hogy Pirenne-t Hollandián keresz
tül ellássák e két szakmai kellékkel.

Pirenne-t több alkalommal áthelyezték. Krafeltben (Rheinland) az ott bebörtönzött 
orosz tisztektől kezdett oroszul tanulni. A holzmindeni koncentrációs táborban a belga 
nemzet történetét tanította saját honfitársainak, és tartott egy gazdaságtörténeti kurzust 
a Liége-ben fogságba esett orosz diákoknak is. Később, mint „veszélyes embert'' ma
gányos internáltként átszállították a thüringiai Kreuzburg an dér Werra-ba, Itt fogott 
hozzá az Európa történetét teljességében értelmező műnek a megírásához, elsősorban 
azért, hogy oldja a fogság egyhangúságát. Tudományos segédeszközök hiányában 
saját emlékezetére kényszerült hagyatkozni, Descartes-éhoz hasonlítva saját helyzetét 
holland-kályhás szobájában. A fegyverszünet megkötésekor 1550-ig jutott el az írás
ban, itt hagyta abba; igaz, a későbbi részek vázlata is elkészült. A befejezett, és fia, 
Jacques Pirenne által némileg megszerkesztett részt később adták ki.

Az Histoire de l'Europe a könyvek azon ritka fajtájába tartozik tehát, amelyeket 
börtönben írtak, és bár a mű népszerűsége nem vetekedhetík a Boethius, Marco Polo,
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John Bunyan vagy Adolf Hitler által írottakkal, mégis, egy a körülmények által 
elmélkedésre ösztönzött aktív szellem terméke, mint amilyen Sir Walter Raleigh His- 
tory o fíh e  World [Világtörténet]-\a2<¥b. Pirenne mindenesetre ugyanolyan büszke volt 
erre a könyvére, mint a többi tudományosabb művére. Egyszer megmutatta nekem a 
híres genti cabinet de travail-ban2^  az eredeti, nehezen olvasható betűivel írott kéz
iratot —  írása a hallgatók körében terjedő legenda szerint olyannyira olvashatatlan 
volt, hogy Belgiumban csak egyetlen szedő létezett, aki Pirenne kéziratos szövegeiből 
képes volt dolgozni — , amelyre, alig túlozva, mint az ő histoire sans date-jára2g<J 
hivatkozott. (A kiadott változat szövegét a szerkesztő kiegészítette néhány, zárójelben 
megadott évszámmal.)

Pirenne a háború alatti bátor kiállásával és a fegyverszünet után felújított történészi 
tevékenységével világhírt szerzett, és kitüntetések tömegét nyerte el. Ismét átvette a 
Belga Királyi Történészbizottság irányítását, és az újjáéledt Nemzetközi Történész- 
kongresszus szellemi mozgatója és első elnöke lett, amely találkozóinak új sorozatát 
1923-ban egy brüsszeli üléssel indította meg. Háború alatti balsorsa és harcban elesett 
fiának elvesztése inkább meglágyította, mintsem megkeseritette, és kiállása tette le
hetővé, hogy a német tudósoknak engedélyt adtak a kongresszuson való, megkülön
böztetés nélküli részvételre. Előadásokat tartott és tanított tucatnyi európai, angol és 
egyesült államokbeli egyetemen. Emellett legalább tizenöt tiszteletbeli címet kapott. 
Készült egy érdekes fénykép az 1919-es oxfordi ceremónián, ahol ő volt az egyetlen 
tudós a „doctores honoris causa "2l>e háborús hősöket felvonultató csoportjában, olya
nok között, mint Pershing,2<>f Joffre,2̂  Beatty2^  és Herbert Hoover' . Rengeteg tu
dományos társaság aktív vagy tiszteletbeli tagja volt. Abban a ritka kitüntetésben 
részesült, hogy két tanulmánykötetet is neki ajánlottak: egy, a genti tanári tevékeny
ségének negyvenedik évfordulójára készült Festschrift-el, Mélanges d ’histoire offerts 
á Henri Pirenne [Pirenne-emlékkönyv] (2 köt.; Brüsszel, 1926) címmel és az Etudes 
d ’histoire dédiées á la mentőire de Henri Pirenne pár ses anciens éléves fTörténeti 
tanulmányok Henri Pirenne emlékére, volt tanítványaitól] emlékkötetet (Brüsszel, 
1937), ami halála után jelent meg. Az előbbi tartalomjegyzéke szinte az európai tör
ténelemmel foglalkozó kortárs történészek Who's who [Ki kicsoda]-ja. Az utóbbiba 
kizárólag a nála doktorált egykori diákok írtak, illetve, akik doktorátusuk megszerzése 
előtt vagy után az ő vezetésével folytattak tanulmányokat Gentben. Pirenne nagy 
amerikai megbecsültségét mutatja, hogy az ebben a kötetben lévő harminc cikkből 
ötöt amerikaiak írtak, s büszke vagyok arra, hogy az egyikük én vagyok. Később 
megjelent egy szokatlan nekrológ, a kétkötetes Henri Pirenne, hommages et souvenirs 
[Henri Pirenne tiszteletére és emlékére]  (Brüsszel, 1938), amely könnyen hozzáfér
hető formában gyűjti össze Pirenne-ne), a tudóssal, a tanárral és az emberrel kapcso
latos ismeretek tömegét.

A minden tekintetben kiváló tudós 1935. október 24-én bekövetkezett halálát nagy 
nemzeti veszteségnek tekintették. Nehéz lenne manapság megnevezni bárkit is, aki 
legalább ily mértékben képviselné személyében országának történetírását, említhet
nénk talán a román Nicolai Iorgát,ÍCfe bár az ő —  igaz, számottevő —  nemzetközi 
elismertsége nem volt akkora, mint Pirenne-é. Vajon hol találunk még egy olyan 
történészt, aki hasonló értelemben lenne nemzetének nagy személyisége: egy király 
(I. Albert)3*  barátja, és egy leendő király (III. Leopold)30c tanára, akinek az utca
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embere legalábbis a nevét ismerte, még olyanok is, akik sohasem találkoztak vele, 
de látták képeinek tucatjait, az őt ábrázoló kedves karikatúrákat, vagy azt az aranyból 
készült érmet, melyen Mercier érsek,,0d Max brüsszeli polgármester és Théodor, az 
ügyvédi kamara elnöke társaságában mintázták meg mint háborús hőst?

Pirenne tekintélyének forrásai egyrészt az írásai, másrészt tanári tevékenysége Ami
kor kollégáink érdemeit méltatjuk, néha különbséget teszünk tanári képesség és tudósi 
tevékenység között; kétségtelen, hogy ilyen típusú megkülönböztetés létezik. Ugyan
akkor az oktatás magasabb szintjén nincs olyan mennyiségű pedagógiai technika, 
amely a gondolatok hiányát leplezhetné, ami fordítva is igaz: egyetlen nagy történész 
sem szűköl ködhetik azokban a szellemi és lelki kvalitásokban, melyek a diákok ösz
tönzéséhez és vezetéséhez szükségeltetnek. Pirenne figyelemreméltóan birtokában volt 
a technikai tudás, a hatalmas felkészültség, a szellem ragyogása és a személyiség jól 
kiszámított közvetlensége olyan kombinációjának, mellyel vonzani és fegyelmezni is 
tudta a komoly fiatal történészeket. Ennek következtében valóban egy történeti „is
kola” alapítója volt, akinek tanítványaival és tanítványainak tanítványaival van ma 
tele a belga egyetemek kiemelkedő tanszékeinek nagy része.

Személyesen is hallottam Pirenne ragyogó előadásait, melyeken —  a rutinjellegű 
órai gyakorlatokat beleértve — bizonyítékát adta szintetizáló és komplex problémákat 
tömören taglalni tudó tehetségének. De a szemináriumokon brillírozott a leginkább; 
hírneve mindig odacsalt tízegynéhány medievista-jelöltet a viszonylag kicsi genti 
egyetemre. Amikor 1929-30-ban a szemináriumára jártam, éppen a Mohomét et Char- 
lemagne-on dolgozott, így hát időnket a művének alapját képező forrásoknak és 
Dopsch akkoriban megjelent könyvének, a Naturalwirtschaft und Geldwirtschafi (Ter
mészeti gazdálkodás és pénzgazdálkodás}-nak (Becs, 1930) az aprólékos vizsgálata 
foglalta el. Egy alapvető középkori forráskiadványokat és kézikönyveket tartalmazó 
polcokkal körülvett tágas szemináriumi szobában ültünk az asztai körül —  olyan 
típusú szoba volt ez, melyet egy kis európai egyetemen megtalálhatunk, de amit egy 
egyesült államokbeli egyetem nem engedhet meg magának. Egy diák hangosan olvasta 
a Pirenne korábbi tanulmányaiból neki kiosztott részt, melyet saját explication de 
texfe-jével' kísért, miközben tanárunk minden egyes lábjegyzetnél odaküldle vala
melyikünket a polchoz a Monumenta,30t a Bouquet,^0g vagy az Acta Sanctorum3Clh 
valamelyik kötetéért, amelyből a diáknak ki kellett keresnie és fel kellett olvasnia —  
először latinul, azután fordításban —  a valamelyik krónikából, egy oklevélből vagy 
egy szent életrajzából idézett passzust. Ezután a szöveg részletes elemzése következett, 
és kommentárok a tanulmány érvrendszeréhez való kapcsolatáról; egy teljes délutánt 
kellett eltöltenünk egyetlen, a Marculf formulariumá^  -ból származó rövid dokumen
tum magyarázatával, precízen azonosítva Du Cange30j szótárában az egzotikus im
portárukat felsoroló hosszú lista minden egyes tételét.

Pírenne türelmesen hallgatta, amíg a diák a lehető legrosszabb latinsággal íródott szö
vegek fáradságos összerakásával birkózott, de néha átvette a szót, és nekilátott gyors, 
szaggatott hangú, rövid és erőteljes gesztikulálással kísért stílusában, hogy kipréselje a 
szövegben rejlő történelmi információ vagy következtetés utolsó cseppjeit is. A félév 
végén ugyancsak türelmesen hallgatta végig saját kutatásaink alapján írt beszámolóinkat 
és kritikája épp oly mélyreható és ösztönző volt, mint amilyen jóindulatú.
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Ez volt az utolsó éve a genti egyetemen, és az utolsó napra az anciens éléves' 
eljöttek Belgium minden részéből, egy meglepetésszerű találkozóra. Pirenne a rá jel
lemző módon ragaszkodott ahhoz, hogy befejezzük a szeminárium kijelölt programját, 
mielőtt átadnánk magunkat az ünneplésnek. Amikor az utolsó dolgozat felolvasása is 
megtörtént, csak egy pillanatnyi szünetet tartott (más biztosan nem így hagyná ott 
negyvennégy év után a szobáját...), azután csoportunk élén átvezetett bennünket a 
szomszédos kávéházba, ahol nekiláttunk az alkalomhoz illő szónoklatoknak, ételeknek 
és italoknak. Jellemző az is, hogy egy szót sem szólt a genti egyetem elflamandosí- 
tásáról, ami miatt távozott, 1930-ban ugyanúgy visszautasítva, mint 1916-ban, hogy 
flamandul adjon elő azon a helyen, ahol oly hosszú ideig és oly eredményesen tanított 
franciául. A  tudományos világ vesztesége mégsem volt még végleges, hiszen mint igen 
tevékeny professor emeri tus egészen haláláig továbbra is meghirdetett előadásokat és
rövid kurzusokat Brüsszelben és sok külföldi egyetemen is. Teljes életet élt, mégpedig 
intenzív, bátor és nem kevés örömben gazdag életet.

Pirenne két nagyszabású „tézisét” megpróbálni röviden elmondani, ahogy ígértem, 
—  merész vállalkozás. Egyrészt azért, mert jól ismertek, ami erőfeszítésemet köte
lességen felül teljesítetté teszi, másrészt, nehéz még velősebben elmondani amúgy is 
tömören megfogalmazott megállapításait. De azért megpróbálom.

Először is a Makómét et Charlemagne-rá\. Románia-1, a császárkori római birodal
mat Pirenne olyan politikai, gazdasági és kulturális egységként ábrázolja, melyet a 
Földközi-tenger, a maré nostrurn}°m kapcsol össze. A III. század válsága után fellépő 
reformer császárok eszköze a rend helyreállítására egy új, és egyre inkább „barbár” 
katonákat alkalmazó védelmi rendszer létrehozása volt. A  IV. század folyamán a ha
tárok mentén növekedett a feszültség, és attól fogva különféle germán törzsek lépték 
át a limest, igaz, nem hódítókként, hanem mint foederati —  az eufemizmus „szövet
ségeseket” jelent— , vagy mint zsoldosok. A Románia gazdagságából való részesedés 
motiválta őket, nem a birodalmat akarták szétrombolni. Amint az egymást követő 
törzsek új hazát találtak a tenger mellett és megalapították királyságaikat, az új ural
kodók szinte kivétel nélkül elismerték, hogy a római császár által rájuk ruházott ha
talom birtokában uralkodnak- A rómaiakkal szemben számbelileg messze alulmaradó 
jövevények a hospualitas—  a déli vendégszeretet korai és pazarló formája, amelyben 
a föld egy bizonyos része a „vendégeknek” jut — , bevett rendszere szerint telepedtek 
le a földeken, de inkább a tulajdonosokat szorították ki, mint a földművelőket, és 
átvették a mezőgazdaság római módszereit. A római és a germán intézmények, a 
hivatalnokok és a római jog egymás meilett léteztek; még a germán törvénykönyvek 
nyelve is a latin volt. Amikor Justinianus visszahódította a Nyugatot (533-555), a 
politikai egység látszata helyreállt.

Romania-ban továbbra is fennmaradt a pénzgazdálkodás, amely egy közös, a bizánci 
aranypénzen nyugvó pénzügyi rendszeren alapult. A főleg szíriaiak és zsidók kezében 
lévő nemzetközi kereskedelem ugyanúgy virágzott, mint a helyi kereskedelem és ipar. A 
városi élet és a városi intézmények jellegzetesen rómaiak maradtak. A művészet, az iro
dalom és a szellemi élet megváltozott, különösen a kereszténység legalizálása óta, de a 
társadalom továbbra is megőrizte világi jellegét. Ebből következően Rontania egysége 
még a VII. században is töretlen volt a Földközi-tenger révén, amely könnyen hozzáfér
hetővé tette a legvirágzóbb provinciákat és a legnagyobb városokat.
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Az antik világgal a moszlim hódítók, és nem a germánok végeztek. Mohamed 
próféta halála (632) után az arabok hihetetlen sebességgel nyomultak előre a perzsa 
és a római birodalom területein keresztül. Szíria, Palesztina és Egyiptom egymás után 
estek el rövid hadjáratok során; az Észak-Afrikán keresztül vezető útvonal csak időle
gesen zárult le a próféta követőinek dinasztiái között zajló viták révén. Ezalatt, meg
szerezve Egyiptom hadiflottáját és hajóépítő műhelyeit, a sivatagi eredetű arabok ten
gerre szállva, szinte máról holnapra tengeri hatalommá váltak. Elfoglalták és kirabol
ták az Égei-szigeteket, nyugat felé Szicíliában portyáztak és sorozatos támadásokat 
intéztek Bizánc ellen. Két évtizednyi szünet után ismét megindultak a Nyugat irányá
ba. 698-ra legyőzték Karthágót, melynek helyén egy nagy arab támaszpontot állítottak 
fel, néhány évvel később pedig Marokkót szerezték meg. Az iszlám vallást újonnan 
felvett berberek 711-ben léptek Hispánia földjére, pillanatok alatt megdöntötték a vi- 
zigót államot, 720 körül pedig már a Pireneusoktól északra fekvő területeken söpörlek 
végig és elfoglalták Narbonne-t. A moszlimokat 732-es Tours-nál elszenvedett vere
ségük hirtelen megtorpanásra kényszerítette, de ez nem jelentette galliai hadművele
teik végét.

Az észak-afrikai bázisaikról kiinduló moszlim kalózok a V ili. század folyamán 
többször végigfosztogatták Szicíliát, a IX században elfoglalták a szigetet, valamint 
Pantelleríát, Korzikát és Szardíniát, majd beszállásolták magukat Itália déli részén. 
Már jóval ezelőtt, Észak-Afrika és Hispánia meghódításával a Földközi-tenger nyugati 
fele moszlim tóvá lett. A nagy beltenger által egykor lehetővé vált egységnek vége 
szakadt: keleti, déli és nyugati partjai arab ellenőrzés alatt voltak, és Bizánc is csak 
északon, a görög területek, Velence és néhány itáliai kikötő felett tudott befolyást 
gyakorolni.

Szíria, Palesztina és Egyiptom —  melyeknek kikötőin ment keresztül a közel- és 
távol-keleti termékek nagy része — arab kézre jutásával megsérült, majd később, az 
Égéi-szigetek elleni állandó rablótámadások és Észak-Afrika, Hispánia, valamint Dél- 
Gallía meghódításával végzetes csapást szenvedett a Levante és a nyugati provinciák 
közötti kereskedelmi érintkezés. Ennek eredményeképpen a keresztények előtt lezá
rultak a kereskedelmi útvonalak —  Szicíliától keletre 650 táján, nyugatra pedig 700 
körül — , így Pirenne kedve szerint idézhette Ibn Khaldún későbbi megfogalmazását: 
„a keresztények többé egy szál deszkát sem úsztathatnak ezen a tengeren"3^ .

A Gallia és a Levante közötti nemzetközi kereskedelem megakadt, többé nem vitték 
a hajók értékes fűszer-, selyem-, bor-, drágakő-, papirusz- és olajrakományukat Mar
séi lles-be. Csak Velence és Bizánc között bonyolódott le fontos forgalom, éppen azo
kon a területeken, ahol a moszlim tengeri hatalom nem érvényesült.

A  Meroving monarchiának Dagoberr,üc> 639-ben bekövetkezett halála utáni gyen
gülése Galliában kronológiailag egybeesett a kereskedelem 650 utáni folyamatos ha
nyatlásával, a királyi hatalom lassú elvesztését Pirenne a királyi jövedelmek fő for
rásának, a külkereskedelemre kivetett i m p ő t *  kiesésének tulajdonította. A földbirto
kos arisztokraták, akiket a kereskedelem hanyatlása nem érintett, növelték relatív ha
talmukat; egymással vívott magánháborúik pedig, amelyeket a korona képtelen volt 
féken tartani, szintén hozzájárultak a királyság elszegényedéséhez. A földbirtokosok 
osztályából emelkedett fel az új dinasztia, a Karolingok, először mint m ajordom us^- 
ok, majd Pipin 752-es megkoronázása után mint királyok. Jellemző, hogy a Karolin
gok nemcsak a nagybirtokosokat reprezentálták, hanem Austrasia-t, Galliának a déli 
résznél kevésbé romanizált és urbanizált északi területét is. A nyugati politikai rend
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szer súlypontja a Mediterraneumból északi irányban tolódott el, a Meuse és a Rajna 
közötti régióba.

A bizánciakkal való ellentét és a langobárdoktól való félelem arra ösztönözték a 
pápákat, hogy a Karol ingokkal szövetkezzenek, és először Pipin királlyá koronázását, 
majd Nagy Károly imperium-Áx szentelték meg. Rövidesen ismét egyfajta egység kö
vetkezett be Nyugaton a császár és a pápa fősége alatt, de Románia régi egysége 
széttört három rivális és eltérő civilizádójú hatalmi tömbre (az iszlámra, Bizáncra és 
a Karoling birodalomra). „Mohamed néikü! Nagy Károly elképzelhetetlen lett volna**
—  írta Pirenne.

Tehát itt, a korai Karolingoknál kezdené Pirenne a középkort —  azzal a periódussal, 
amelyet élesen szembeállít az antikvitással. A középkori gazdaság túlnyomórészt zárt 
volt, alapjában véve rurális és helyi fogyasztásra termelt. A kereskedelem elenyésző 
volt, a városi élet csekély. A társadalom három fő csoport szerint rétegződött: a ne
mesekből, a papságbó^és a szolgaállapotú parasztokból állt. A feudalizmus a politikai 
szerkezetet, a manor a megélhetést adta mindenkinek, az egyház biztosította az 
üdvösséget és a művészi és szellemi élet fejlődését, aminek nyomait ma is megtalál
hatjuk.

Pirenne középkorról alkotott koncepciójában a Makómét et Charlemagne csak az 
érem egyik oldala, a másik a Középkori városok. Mindkét esetben a társadalom szer
kezetének alapvető változása érdekelte, mindkét esetben nagy jelentőséget tulajdoní
tott a kereskedelem meglétének vagy hiányának. Míg az egyikben a középkor kez
detének elfogadott dátumait kérdőjelezte meg, a másikban a protokapitalizmus kez
deteit, amely már a modem világ hajnalát jelezte. 1956 decemberében az American 
Historical Assocíation St. Louis-ban tartott ülésén egy előadó tréfásan a középkor 
„összemérését” jósolta, minthogy egyik végéből Pirenne nyesett le, a másikból pedig 
a XII. századi reneszánsz létrehozói. Egy másik összefüggésben azt is mondhatta 
volna, hogy Pirenne maradt az egyetlen jobbágy, hiszen egyrészt továbbra is használta 
a hagyományos periodizációt, másrészt azonban azt a képet, melyet a XIII. századi 
flamand és itáliai városokról rajzolt, nehéz lenne összeegyeztetni a középkorról szóló 
szintézisek szokásos érzelgős ábrázolásaival.

A  Középkori városok úgy kezdődik, mint egy történet folytatása, az előző részben 
történtek összefoglalásával, amelyben Pirenne röviden bemutatja a Meroving, a Ka
roling és a posztkaroling Európát, az utóbbi feudális államait, rurális társadalmát és 
zárt gazdaságát. Amit mi, vagy a rómaiak a „városi élet” alatt értettek, megszűnt 
létezni; a megmaradt városok összezsugorodtak mind fizikailag, mind lakosságukat 
tekintve, és ezzel elveszítették gazdasági jelentőségüket, ahogy összes, valóban városi 
intézményüket is. A megmaradt városok királyi, feudális vagy egyházi központok 
lettek, sőt, végül maga a civitas szó is a „püspöki székhely” szinonimájává vált. 
Velence —  bizánci és egyiptomi pogány kereskedelmi összeköttetéseivel — csak a 
szabályt erősítő kivétel volt. Északabbra a vikingek, a szlávok és a magyarok foly
tatták a támadások sorozatát, ami szintén a társadalom állapotának változékonyságá
hoz járult hozzá.

Mégis, a XI. század beköszöntével kialakult bizonyos politikai stabilitás és a Ke
lettel folytatott kereskedelem újra megélénkült —  kis súlyú, de nagy értékű, a luxus
cikkekben bonyolódó spekulatív forgalomra jellemző árucikkek jelentek meg. Ezek 
az áruk három jól kirajzolódó útvonalon érkeztek: Bizáncból a Fekete-tengeren át, 
majd fel a Dnyeperen, a Rusz sekély vízgyűjtő területein keresztül, folyami úton a 
Ladoga vizén a Finn-öbölig, innen pedig a Baltikumba és az északi-tengeri kikötőkbe
—  ez volt a híres varég-út; egy másik útvonal a Dunán fel és a Rajnán le vezetett; 
a harmadik pedig Bizáncból kiindulva az Adrián át Velencébe, aztán a Pón és mel
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lékfolyóin az észak-itáliai városokig, vagy még tovább, az Alpok hágóin keresztül 
Németországba és Franciaországba.

Nem tudjuk, kik voltak az új kereskedők, mint ahogy azt sem, honnan szerezték 
kezdőtőkéjüket. Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy nem szíriaiak vagy zsidók voltak, 
mint a Meroving-korban, hanem nyugatiak, és közülük sokan minden bizonnyal szö
kött rabszolgák lehettek. Először vándorok, bátyus házalók, akik biztonsági okokból 
karavánokba szerveződtek, hogy jobban ellenállhassanak a rablólovagokkal és a ban
ditákkal szemben. Gyakran egyfajta céhszerű szerveződést is átvettek. A kereskede
lemnek ez a vándorló és periodikus típusa végül átadta helyét a kereskedelem lete
lepedett formájának.3*  A letelepedett kereskedő-közösségekhez kapcsolható a városi 
élet újjászületése.

A  valódi folyamat minden bizonnyal másképp játszódott le régiónként, különösen 
az Itália és az Alpokon túli részek közötti területen. Itáliában Velence közvetítésével 
fennmaradt némi kapcsolat a Kelettel, és megmaradtak az egykori városszervezet hal
vány nyomai is, ebből következőleg az újjáéledés először a lombard síkság városaiban 
mutatkozott meg. Északon a Rajna és a Schelde alacsonyan fekvő völgyeiben 
kezdődött az újjászületés Pirenne szerint itt azoknak a megerősített helyeknek a falai 
alatt telepedtek le a kereskedők, melyeket a vikingek, szlávok és magyarok elleni 
védelem céljaira emeltek. E helyeket több névvel is illették: burg, bourg, castellum, 
civitas, vagy cité. Némelyikük régi római város maradványa volt, összetákolt falakkal, 
mások kis faerődök, cölöpökből készült sáncokkal —  hasonlóak a gyarmati Amerika 
határerődjeihez. A korai kereskedelmi telep tehát a burg-nál, a burg körül, és nem a 
£>urg-b^n alakult ki; forisburgum, suburbium vagy portus volt, nem pedig a burg 
maga.“ Ahogy a telep nőtt, szükségszerűen ki kellett terjeszteni a falakat, így szü
letett meg a —  sok európai városban még ma is megfigyelhető —  elkülönülés az ó- 
és az újváros között. A kedvező földrajzi vagy politikai körülmények által segített 
közösségek gyorsan növekedtek. A XI. század végén, a XII. század elején az új ke- 
reskedőosztáiy már tűrhetetlennek találta a feudális vagy az egyházi fejedelem ural
mát. Némelyek fellázadtak és kommunákba szerveződtek — a szó épp oly borzasztóan 
hangzott akkor az uralkodó osztályok fülének, mint ma a kommunista. Mások kevésbé 
erőszakos módon szerezték meg szabadságjogaikat. Végül is a polgárok átvették az 
uralmat városaikban és jogaikat —  a polgári szabadságokat —  városi oklevelekben 
fektették le, amelyek a városfallal együtt a feudális-rurális-klerikális világtól körülvett 
területen a szabad kormányzat garanciájává lettek.

Nem ismertetem itt részletesen —  ahogy Pirenne tette — a városi oklevelek elsza
porodását, melyeket a királyok és a bárók adtak ki, akik az új kereskedőosztályban 
új adóforrásokra leltek. Nem ismétlem el mesteri elemzését a nagykereskedők és ipa
rosok között kialakuló kapitalista szellem korai fejlődéséről sem. Előbbiek tették végül 
a demokratikus kommunákat oligarchiákká, ezzel teremtve meg a XIII-XIV. század 
véres osztályharcainak okát. Elégedjünk meg annyival, hogy munkásságának legere
detibb része a várost élet eredetének elmélete.

Talán még nem telt el elég idő ahhoz, hogy ezeknek a merész feltevéseknek a 
maradandóságával kapcsolatban kimondhassuk az utolsó szót. A kettő közül a bur- 
gus-portus-iézis kopott meg jobban, részben legalábbis azért, mert Pirenne nem pró
bálta meg kiterjeszteni az összes európai városra.' Néhány kutató —  váltakozó 
sikerrel —  megkísérelte, hogy a formulát egyedi esetekre alkalmazza; Cári Stephenson 
pl. Borough and Town: A Study of Llrban Origins in Engiand [Borough és város: 
tanulmány az angol városok eredetérőlj (Cambridge, Mass., 1933) című könyvében 
próbálta átültetni a modellt a normann-kori Anglia viszonyaira. Erőfeszítései egyes 
tudósok támogatását ugyanúgy kiérdemelték, mint mások elutasítását. 1

77



A Makómét et Charlemagne a legelső ismertetésektől máig éppúgy találkozik túl
zott dicséretekkel, mint teljes elutasítással. Ugyanígy, más kutatók megkérdőjelezték 
a római és a középkori társadalomról alkotott képét, mint ahogy annak a folyamatnak 
a magyarázatát is, amellyel az egyik a másikká átalakult. Talán nincs komplex érv
rendszerének egyetlen olyan lépése sem, amely elkerülte volna a módosítással vagy 
elutasítással végződő szigorú és alapos vizsgálatokat. A kritikusok listája —  akik 
között Pirenne sok egykori tanítványa is szerepel —  hosszú.'2 A fiatalabb generáci
ókból oly sokan bírálták Pirenne-t, hogy az embernek önkéntelenül is a boksz jut 
eszébe, ahol egyetlen fiatal versenyző sem számít, amíg előbb nem mérkőzött meg 
az öreg világbajnokkal.

Mindez a Mester örömére szolgálna, ha még ma is folytathatná azt a tudományos 
vitát, melyet egykor AJphons Dopsch-sal kezdett el. A Makómét et Charlemagne-t 
nem tekintette nézetei végső megfogalmazásának. Valahol azt írta egyetértőleg, hogy 
„minden szintézis-kísérlet szükségszerűen ideiglenes”, de mégis az efféle kísérletek 
révén halad előre tudásunk. Máshol pedig: „Minden szintézisalkotásra irányuló tö
rekvés, bármennyire időelőttinek tűnik is, hasznosan hat a kutatásokra, feltéve, ha 
őszintén annak értékeljük, ami —  kísérletnek.”34 Pontosan ebben a szellemben pub
likálta téziseit —  frissen és mentesen attól az óvatoskodástól, ami az akadémikus 
történészek munkáit fémjelezi —  mindenfajta dogmatizmus nélkül és pontosan annyi 
bizonyítékkal, amennyi a megfogalmazás választott formájának éppen megfelelt. Ke
vés XX. századi történész kiadott tanulmányai és konferencián tartott előadásai voltak 
annyi élénk és gyümölcsöző vita elindítói; a Pirenne-tézisek az Egyesült Államokban 
még Tumer34® tézisének is örökös riválisai az American Historical Association prog
ramjain.

Az Histoire de Belgique utolsó kötetét befejezve így fogalmazta meg szakmai hit
vallását: „Egyedüli célom az volt, hogy keressek, megértsek és megmagyarázzak.”35 
Mi egyéb kívánsága lehetne egy történésznek?353

Jegyzetek

* A *-ot azért voltunk kénytelenek használni, mert már az 1. szerzői jegyzet 
előtti szövegrészben is szerepelnek megjegyzetelendő fogalmak, személyek. (A  
szerzői jegyzetapparátus kibővítői.)

*a. Schmitt, Bernadotte Everly (1886-1969): amerikai történész, 1925-1946 között 
az újkori történelem professzora a chicagói egyetemen. —  Fontosabb művei: 
England and Germany 1740—1014 [Anglia és Németország 1740—1914]. 
(1916.); From Versailles lo Munich 1018—1038 [Versaillestől Münchenig 
1918-1038), (1939.)

*b. Festschrift (német): emlékkönyv (valaki tiszteletére).
*c. Az említett mű: Die grosse Polliik dér europaischen Kabinette 1871-1914 [Az eu

rópai kormányok nagypolitikája}. Hgg. von Johannes Lepsius u. a. I—XL. k. 
(1922-1927.)

*d. démarche (francia): írásos diplomáciai közbelépés.
*e. fait accompli (francia): befejezett tény.
*f. persona non grata (latin): nemkívánatos személy.
*g. Leopold Rankéról 1. Marczali Henrik tanulmányát e kötetben.
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*h. Lamprecht, Kari (1856-1915): német történész és kultúrfilozófus, Olyan törté
netírói eljárást dolgozott ki, amely egy korszak különféle kultúrterületeinek fel
dolgozása és összehasonlítása által „a korszak szellemét’' ragadja meg. Törté
netfelfogása nagy vitát váltott ki a történészek között. —  Fő műve: Deutsche 
Geschichte [Német történelem}. I—XII. k. (1891-1909.)

*i. Kulturgeschichte (német): kultúrtörténet.
*j. Robinson, James Harvey (1863-1936): amerikai történész. A „New School fór 

Social Research” alapítója és első igazgatója. Olyan történetírásért szállt síkra, 
amely az összes emberi tevékenységgel foglalkozna, és felhasználná az antro
pológia, a közgazdaságtan, a pszichológia és a szociológia gondolatait. Cate itt 
The New History [Az új történetírás], (1912.) c. munkájára utal. —  Ld. még 
Dávid Gross: „The New H i s t o r y A  Note o f Reappraisal [Az „új történetí
rás”: újraértékelés], History and Theory, 13(1974): 53—58.

1. Histoire de Belgique. [5. kiad. Brüsszel, 1929.], I., XV-XVI.
2. American Historical Review, 19(1913—14): 494—515. I., a Les étapes de l ’histoi- 

re sociale du capitalisme fordítása; az eredeti szöveg megjelenési helye: Bulle
tin de LAcadémie Royale de Belgique, Classe des Lettres, 1914.

2a. Bücher, Kari (1847-1930): német gazdaságtörténész és szociológus, a né
met közgazdaságtan történeti iskolájának legfontosabb alapítója (1883). A 
társadalmi fejlődés három fokát különböztette meg: zárt gazdálkodás, városi 
gazdálkodás, közgazdaság. —  Fő művei: Die Entslehung dér Volkswirt- 
schaft [A nemzetgazdaság keletkezése}. (1893.); Arheii und Rhytmus [Mun
ka és ritmus], (1896.)

2b. Sombart, Wemer (1863-1941): német közgazdász és szociológus. A nyugati 
gazdaságtörténet és a kapitalizmusból a szocializmusba vezető folyamat kutató
ja. A történelmi fejlődést kulturális periódusok szerint osztotta fel, amelyek 
mindegyike magában hordja az önmaga ellentétébe átcsapás csíráját. Utolsó írá
sai kulturfilozófiai jellegűek. —  Fő művei: Sozialismus und soziale Bewegung 
im J9. Jahrhundert [Szocializmus és szociális mozgalom a XIX. században], 
(1896.); D ér moderné Kapitalismus [A modern kapitalizmus]. 1—III. k. (1903— 
1928.)

3. What are historians trying lo do? [Mire törekszenek a történészek?] in S. A. 
Rice: Methods in Social Science [Módszerek a társadalomtudományban] (Chi
cago, 1931) 436. I.

3a. Ganshof, Framjois Louis (1895-1981): belga történész. 1932—1961 között pro
fesszor Gentben. Kutatási területe a nyugat-európai kora középkor volt, főleg 
Nagy Károly kora. —  Fontosabb művei: Qu'est-ce que la féodalité? [Mi a 
hűbériség?]. (1944.); La Belgique Carolingienne [A karoling Belgium]. (1958.)

4. Ganshof, F. L.: Henri Pirenne, historien [Henri Pirenne, a történész], in: Hen
ri Pirenne, hommages et souvenirs [ Henri Pirenne emlékére és tiszteletére]. (2 
köt.; Bruxelles, 1938) I, 197. „II y a peu de savants complets: Pírenne Fa été 
[Kevés a teljességre törekvő tudós; Pirenne az volt], E kötetek hatalmas
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mennyiségű információt tartalmaznak Pirenne életére és munkásságára vonatko
zóan; nagymértékben támaszkodtam a bennük található cikkekre.

5. A speciálisan a textiliparral foglalkozó több mint tucatnyi munka közül a leg
alapvetőbb: H. Pirenne — G. Espinas: Receuil de documents relatifs á l ’Indus
trie drapiére en Flandre [A Flandria posztóiparára vonatkozó oklevelek gyűjte
ménye]. (4 köt.; Bruxelles, 1906—1924.)

5a. Kurth, Godefroid (1847-1916): belga történész, professzor Lüttichben és Ró
mában, a belga kritikai történetkutatás egyik megalapozója. —  FŐ művei: La 
cité de Liége au moyen-age [Liége város a középkorban]. I—III. k. (1910.); 
Histoire poétique des Mérovingiens [A Merovingok költői története]. (1893.)

5b. Frédéricq, Paul (1850—1920): flamand történész. —  Fő művei: Corpus docu- 
mentorum inquisitionis haereticae 1025-1520 [Az eretnekek elleni inkvizíció 
iratainak gyűjteménye 1025—1520]. 1-VI. k. (1889-1906.); Geschiedenis dér 
inquisitie in de Nederianden [Az inkvizíció története Németalföldön]. I—II. k. 
(1892-1897.)

5c. Schmoller, Gustav (1838-1917): jelentős német történész és közgazdász; pro
fesszor volt Haliéban, Strasbourgban, Berlinben. Közgazdasági munkásságában 
felhasználta a történelmet és a szociológiát is. Az elvont elmélet erős ellenzője 
volt. Fellépett a gazdasági élet állami szabályozásáért. —  Fő műve: Grundriss 
dér allgemeinen Volkswirtschaftslehre [Az általános közgazdaságtan vázlata]. 
I—II. k. (1900-1904.)

5d. Bresslau, Harry (1868—1926): német történész, a Monumenta Germaniae Histo- 
rica [Németország történelmi emlékei] (I. a 30f. jegyzetet) főszerkesztűségének 
tagja. Fő működési területe az oklevéltan volt. Fontos műve a Handbuch dér 
Urkundenlehre [Az oklevéltan kézikönyve]. (1889.)

5e. diplomatika (görög-latin): oklevéltan.
5f. Arndt, Wilhelm (1838-1895): német történész és írástörténész, a Monumenta 

Germaniae Historica [Németország történelmi emlékei] (1. a 30f. jegyzetet) 
munkatársa. Főként az írás fejlődésének tanulmányozását mozdította elő.

5g. paleográfus (görög-latin): írástörténész.
5h. Thévenin, Marcet (1844-1924): francia jogtörténész. —  Művei közül megemlí

tendő: Contribution á l ’histoire du droit germanique [A germán jog  történeté
hez]. (1880-); Sur l 'histoire des origines de l ’ institution monarchique francai se 
[A francia monarchikus intézmény eredettörténetéről]. (1899.)

5i, Monod, Gábriel (1844—1912): francia történész. A Revue historique társalapító
ja, a francia kritikai középkorkutató iskola egyik megalapozója. —  Fontos 
műve az Etudes critiques sur les sources de l ’histoire mérovingienne [Kritikai 
tanulmányok a meroving történelem forrásairól]. I—II. k. (1872—1885.)

5j. Giry, Jean-Marie Joseph Arthur (1848—1899): levéltáros és paleográfus; 1885- 
től az Ecole des Chartes-on az oklevéltan tanára. Fontos művei vannak a kö
zépkori törvényhatósági intézmények történetéről. — Műveit I. a 6. jegyzetben.

6. Giry, A.: Manuel de diplomatique [A diplomatika kézikönyve]. (Paris, 1895; át- 
dolg. kiad.: 1925.); Histoire de la vilié de St. Omer et ses institutions jusqu’au
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XVle siécle [St. Omer városának és intézményeinek története a XVI. századig]. 
(Paris, 1877.); Les établissements de Rouen [Rouen intézményei]. (Paris, 1883.)

6a. Prou, Maurice (1861-1930): francia tudós, az École des Chartes igazgatója. —  
Fő műve: Manuel de paléographie latiné et Jran^aise du VJe au XVIIé siécle 
[A latin és francia paleográfia kézikönyve, VI—XVII. század]. (1889.)

6b. Stein, Henri (1862-1936): francia bibliográfus, levéltáros. —  Fő művei: Réper- 
tőire bibliographique de l'histőire de Francé [Franciaország történetének bib
liográfiai repertóriuma]. I—VI. k. (1923—1938.); Manuel de bibliographie géné- 
rale [Általános bibliográfiai kézikönyv], (1897.)

6c. Lefranc, Ábel (1863-1952): francia tudós, a College de Francé tanára, rene
szánsz-kutató. Kálvinról, Rabelais-ről publikált. Shakespeare műveit Lord 
Stanley-nak tulajdonította.

6d. Bierhenne (német): sörtyúk. Tréfás szóösszetétel, amely azáltal válik szójáték
ká, hogy hasonló hangzású a „Pirenne” névvel.

6e. lutte scolaire (francia): iskola-harc. Egyházpolitikai csatározások elnevezése (li
berálisok és katolikusok között).

6f. Sedulius Scotus (IX. sz. közepe): ír származású latin költő, író; a liége-i szer
zeteskolónia megalapítója. II. Lothár frank uralkodónak (855—869) ajánlotta ki
rálytükrét, a Liber de rectoribus christianis [A keresztény kormányzókról] c. 
művet, amelyben prózával elegyített verses formában figyelmeztette az uralko
dót kötelességeire a középkori politikai irodalom toposzaival. Pirenne műve: 
Sedulius de Liége, avec un appendice contenant les poésies inédites de cet au- 
teur [Liége-i Sedulius. Függelékben a szerző kiadatlan költeményeivel]. (Mé- 
moires de l ’Académie Royale de Belgique, 1882.)

7. Pl. Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de Flandre, pár Galbert de 
Bruges [Jó Károly, Flandria grófja halálának Brügge-i Galbert által írott tör
ténete] (Paris, 1891); Le soulévement de la Flandre maritime de 1323-1328 [A 
tengerparti Flandria felemelkedése, 1323—1328] (Ghent, 1902); Chronique rí
méé des troubles de Flandre en 1379—1380 [Az 1379—1380-as flandriai zűrza
var rímbeszedett krónikája], (Ghent, 1902).

8. Bibliographie de l ’histoire de Belgique [Belgium történetének bibliográfiája} 
(Ghent, 1893; 2. kiad.: 1902; 3. kiad., szerk. H. Nowé-val és H. Obreen-nel, 
1931).

9. Album belge de diplomatique [Belga diplomatikai album]  (Bruxelles, 1908).
10. D e la méthode comparative en histoire [Az összehasonlító módszer a történetí

rásban], in Compte rendű du Ve Congrés International des Sciences Histori- 
ques (Bruxelles, 1923); La tache de l ’historien [A történész feladata], Le 
Flambeau, 14(1931): 5—22.; angol fordítását 1. fent (3) jegyzet.

10a. civitas (latin): 1. a római jogban a szabad polgár (civis) jogainak összessége;
2. a „községgé” egyesült polgárok; a polgárok összessége; 3. e szerint: maga a 
város, ill. az állam.

10b. Wilda, Wilhelm Eduard (1800-1856); német jogtörténész, az összehasonlító 
germán jogtörténet megalapítója. —  Fő művei: Das Gildenwesen im Mittelalter
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[A céhügy a középkorban]. (1831,); Das Strafrecht dér Germánén [A germá
nok büntetőjoga], (1842.) — Gilde (német): kereskedőcéh.

10c. Arnold, Wilhelm (1826-1883): német jog- és kultúrtörténész, aki a jogot az 
egyetemes kultúra egyik életmegnyilvánulásaként értelmezte. Ő fejlesztette tör
téneti segédtudománnyá a helységnévkutatást. —  Fő műve: Verfassungsge- 
schichte dér deutschen Freistádte... [A német szabadvárosok alkotmánytörténe
te...]. I—II. k. (1854.) —  immunitás (latin): kiváltság, mentesség.

lOd. Nitzsch, Kari Wilhelm (1818— 1880): német történész. A kiéli, a königsbergi, 
majd a berlini egyetem tanára. Az antik és a német történelemmel foglalkozott. 
—  Itt hivatkozott műve: Ministerialitat und Bürgerthum im 11. und 12. Jahr- 
hundert / Miniszterialitás és polgárság a XI. és XII. században], (1859.) —  
Hofrecht (német): uradalmi jog; a középkori német jogban azon szabályok 
összessége, amelyek a földesúr és a tőle függő paraszt kapcsolatát szabályoz
ták.

lOe. Mauer, Georg Ludwig (1790-1872): német jogtörténész és államférfi. A közsé
gi közigazgatás történetével foglalkozott. —  Fő műve: Geschichte dér Marken- 
verfassung in Deutschland [A mark-alkotmány története Németországban], 
(1856.)

lOf. Below, Georg von (1858-1927): német történész. Fő szakterülete az alkot
mánytörténet; módszertani tevékenysége is jelentős. —  Fontos müve: Dér 
deutsche Staat des Mittelalters [A középkort német állam], (1914.) —  Landge- 
meinde (német): község.

lOg. Sohm, Rudolf (1841—1917): német jogtörténész és egyházjogász; freihurgi, 
strasbourgi és lipcsei professzor. Tekintélynek számít a germán, a római és az 
egyházi jog területén. -  Fontos művei: Entstehung des deutschen Stadtewesens 
[A német városszervezet keletkezése], (1890.); Kirchenrecht [Egyházjog]. I—II. 
k. (1892—1923.) — Marktrecht (német): vásártartási jog.

lOh. Keutgen, Friedrich (1861-1936): német történész, hamburgi professzor. 
Elsősorban gazdaság- és alkotmánytörténész. — Fontos műve: Dér deutsche 
Staat des Mittelalters [A középkori német állam], (1918.) -  Burgrecht (német): 
vár-jog.

11. Ezeknek az elméleteknek az elemzéséhez Id. C[arl] Stephenson: Borough and 
Town [Borough és város], (Cambridge, Mass., 1933.) 3—21. 1., és uő.: The 
Work of Henri Pirenne and Georg von Below with Respect to the Őrig in of the 
Medieval Town [H. Pirenne és G. v. Below munkássága a középkori város ere
detére vonatkozóan], in Rice: Methods, 368-382. I.

11a. Rietschel, Siegfried (1871—1912): német jogtörténész, a német városi jog je
lentős kutatója. -  Műveit I. a 12. jegyzetben.

12. Die Ctvitás auf deutschem Bódén [A civitas német földön], (Leipzig, 1894); 
Marki und Stadt in ihrem rechtlichen Verháltnis [ Vásár és város jogviszonya]. 
(Leipzig, 1897.)
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12a. A burgus-portus-elmélet elnevezést ,i fordító ötlötte ki jobb híján, mivel a ma
gyar szakirodalomban egyszerűen csak Pirenne város-elméletéről beszélünk. 
Cate szövegében a „burg-mercantile theory” kifejezést használja.

13. Ennek lényegét I. két későbbi változatban, angolul is: Northern Towns and 
Their Commerce [Az északi városok és kereskedelmük/  in Cambridge Medieval 
History, 6. k. (Cambridge, 1929); 505-527. 1. és az alább idézendő gazdaság
é i társadalomtörténetben (26. jegyzet.)

13a. Lavisse, Emest (1842-1922): francia történész, a Sorbonne professzora, 1892- 
től a Francia Akadémia tagja. Köztársasági-patrióta szellemű munkássága nagy 
hatást gyakorolt a francia közgondolkodásra. Jelentősek a porosz történelemről 
írt korai művet, majd a Franciaország történetét feldolgozó művek.

13b. Rambaud, Alfréd (1842-1905): francia történész, a Sorbonne professzora, az 
orosz történelem specialistája.

14. Les Pays-Bas de 1280 á 1477 [Németalföld 1280-tól 1477-ig), in E. Lavisse-A. 
Rambaud, szerk.: Histoire générale du IVe siécle á nos jours (Egyetemes törté
nelem a IV. századtól napjainkig]. III. k. (Paris, 1894.) 416—462. I

14a. Ükért, Friedrich August (178(1-1851): német történész. 1829-től kiadta a Ge- 
schichte dér europáischen Staaten [Az európai államok története] c. művet. Az 
ókori világ földrajzával is foglalkozott.

14b. Giesebrecht, Wilhelm (1814-1889); német történész, az Annales Altahenses 
[Altaichi Évkönyvek] kiadója. -  FŐ műve: Geschichte dér deutschen Kaiserzeit 
[A német császárkor története]. I-V. k. (1855-1880.)

15. Mindegyik kötet flamand fordítása R. Belbecq munkája. A  4. kötet francia 
(1911) és flamand kiadása (1926) között hosszú idő telt el. A francia változat 
több kiadást megért.

15a. Une oeuvre d’enserable et de synthése (francia): összefoglaló és rendszeres mű.
16. L. Leclére, in Revue de l'Université de Bruxelles, 38(1932): 402—403. I.
17. U o , 403. I.
17a. Lothar, I. (795-855). frank király, római császár (840-855). Uralkodása alatt, 

843-ban jött létre a verduni szerződés, amelyben véglegesen felosztották a 
frank birodalmat I. Lothar három fia között,

17b. Leopold, I. (1790-1865): belga király (1831-1865), Belgium Hollandiától tör
tént elszakadása után őt választották a függetlenné vált Belgium első királyává.

17c. Histoire de Belgique. I. k (5. kiad. 1929.) XL. I.
17d. Leopold, II. (1835-1909); belga király (1865-1909). 1876-ban nemzetközi tár

saságot szervezett Afrika feltárására és gyarmatosítására. 1885-ben a nagyhatal
mak elismerték az ún. Kongó Szabad Állam birtokosának és uralkodójának. 
Kongót 1908-ban Belgiumnak ajándékozta (Belga-Kongó).

18. Histoire de Belgique, I. k. XV. I.
19 Beszéd a „Ligue Nationale pour I'Unité Belge" összejövetelén, in: Hommages 

et souvenirs. I. k. 124—125. I.
19a. une beile histoire (francia): egy szép történet.
20. Histoire de Belgique. VII. k. XV. I.



20a. Marc Blochról I. BronisJaw Geremek tanulmányát e kötetben.
20b. livre á these (francia): doktori értekezés.
21. Revue historique, 176(1935): 675-676. I.
21a. Dopsch, Alfons (1868-1953): osztrák gazdaság- és kultúrtörténész. Fő kutatási 

területe a órai középkor volt. -  Műveit I a 22. jegyzetben.
22. Die Wirtschaftsentw'tcklung dér Karolingerzeit. [A Karoiing-kor gazdasági 

fejlődése] (2 köt.; Weimar, 1912—13); Wirtschaftliche und soziale Grundlagen 
dér europaischen Kulturentwicklung [aus dér Zeit von Caesar bis auf Kari den 
Grossen] [Az európai kultúrfejlődés gazdasági és társadalmi alapjai Caesar 
korától Nagy Károlyig] (2 köt.; Wien, 1918—1920).

23. Angol fordítása: Mohamed and Charlemagne (London, 1939).
24. Összeállította F. L. Ganshof, E. Sabbe, F. Vercauteren, és C. Verlinden, I. in 

Hómmáges et souvenirs, I, 145—164. 1.
25. La Belgique et la Guerre mondiale, (Paris, 1928) és még különféle egyéb cik

kek és előadások.
26. H. Pirenne — G. C'ohen — H. Focillon; La civilisation occidentale au Moyen 

Age du Xle au milieu du XIVe siécle. [A középkori Nyugat civilizációja a XI— 
XTV. században] 1. rész: Le mouvement économique et social [A gazdasági és 
társadalmi fejlődésj, 7-129. I. (Histoire du Moyen Age [A középkor története], 
VII. [Paris, 1933], in Histoire générale publiée sous la direction de Gustave 
Glotz) [magyarul: A középkori gazdaság és tásdadalom története. Fordította: 
Gyáros Erzsébet. Bp. 1983.]

27. A History of Europe from the Invasions to the XVIth Century. (London, 1939). 
A fordítást kritizálja és Pirenne könyvét méltatja G. C. Boyce: The Legacy of 
Henri Pirenne [Henri Pirenne szellemi hagyatéka], Byzantion, 15(1940—41): 
449-464. 1.

28. Fogságának történetét röviden ismerteti fia, Jacques Pirenne az A History of 
Europe-hoz írott előszavában, [angol kiadás] 11—20. I., részletesebben 1. Henri 
Pirenne: Souvenirs de captivité en Aílemagne [Emlékeim a németországi fog
ságról], Revue des deux mondes, 55(1920): 539—560 és 829—858. I.

29. A történetet J. Cuvelier írja le, in Hommages et souvenirs, I. 62—63. 1.
29a. Bunyan, John (1628-1688): angol író, prédikátor, baptista lelkész. -  Fő műve: 

Pilgrim's Progress [A zarándok útja], (1678—1684 között börtönben írta). Az 
üdvözülés útját kereső lélek allegóriája.

29b. Raleigh, Sir Walter (1552-1618): angol felfedező, államférfi, tudós, költő. 
Meghódította Virginiát, és fontos szerepe volt a spanyol Armada elleni győze
lemben. Történeti munkákon kívül útleírásokat és verseket is írt. Cate által em
lített műve 1614-ben jelent meg.

29c. cabinet de travail (francia): dolgozószoba.
29d. histoire sans date (francia): történelem évszámok nélkül.
29e. doctores honoris causa (latin): tiszteletbeli doktorok.
29f. Pershing, John Joseph (1860—1948): amerikai tábornok, 1909-1913 között 

Fülöp-szigetek kormányzója, L916-ban a mexikói hadjárat vezetője. 1917-től a
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franciaországi amerikai haderők főparancsnoka, 1921—1924 között a hadsereg 
vezérkari főnöke volt.

29g, Joffre, Joseph (1852-1931): francia marsall. Az I. világháborúban a marne-i 
csata (1914) győztese. 1915-1916-ban a francia hadsereg főparancsnoka. 1918- 
1920-ban a Szovjet-Oroszország elleni nemzetközi intervenció egyik szervezője 
volt.

29h. Beatty, Dávid (1871—1936): brit tengernagy. A jütlandi csatában (1916) a harci 
cirkálók parancsnoka volt, majd Jellícoe-t követte a Nagy Flotta élén (1916- 
1918). 1919-1927 között az admiralitás első lordja volt.

30. J. Cuvelier, i. m 11. 370. t. A könyvben még sok érdekes illusztráció található
30a. lorga, Nícolae (1871—1940); román történész, politikus, író. 1910-től a Nemzeti 

Demokrata Párt vezetője, 1931—1932-ben miniszterelnök. Munkásságában a ro
mán történelem egészét feldolgozta. 1940-ben a Vasgárdisták gyilkolták meg. — 
Fő műve: Istoria Romínilor [A románok története}. I—X. k. (1936—1939.)

30b. Albert, I. (1875-1934): belga király (1909-1934). Uralkodása kezdetétől erőfe
szítéseket tett országa védelmének megerősítésére, s amikor 1914-ben a német 
csapatok lerohanták a semleges Belgiumot, a „lovagkirály” (ahogyan a kortár
sak nevezték), a fennhatósága alatt maradt területen folytatta a harcot. Az ]. 
világháború után széleskörű reformprogramot készített elő, de elképzelései csak 
1932-ben kezdtek megvalósulni.

30c. Leopold, III. (1901-1983): belga király (1934—1951). Kapitulált az országát 
megszálló németek előtt (1940), majd Svájcba távozott (1944). 1950-i hazatéré
se heves ellenállást váltott ki, ezért fia javára lemondott a trónról.

30d. Mercier, Désiré (1851-1926): belga bíboros (1907-től), meicheni érsek, az új
skolasztikus filozófia kiemelkedő művelője. Az I. világháborúban a nemzeti el
lenállás lelke volt, ezért a németek internálták.

30e. explication de texte (francia): szövegmagyarázat.
30f. Monumenta Germaniae Historica (latin): Németország történelmi emlékei: a 

középkori német történelem forrásait megjelentető kiadványsorozat, amely 
1826-ban indult. Öt (al)sorozata (latin címekkel): 1. Scriptores [írók]; 2. Leges 
[Törvények]; 3. Diplomata [Oklevelek]; 4. Epistolae [Levelek]; 5. Antiquitates 
[Régiségek], A forrásgyűjtemény kiadása napjainkban is folyik. (L. még az 5d. 
és 5f. jegyzetet)

30g. Bouquet, Dóm Martin (1685—1754): francia forráskiadó, fő műve a Scriptores 
rerum Gallicarum et Francicarum [A gall és francia történelem történetírói] c. 
forrásgyűjtemény, amelyhez Colbert megbízásából fogott, s amelynek 1738- 
1752 között 8 kötete jelent meg. A gyűjteményt a Francia Akadémia folytatta.

30h. Acta Sanctorum (latin): A szentek cselekedetei: a katolikus egyház összes szent
jeinek életét és tetteit magában foglaló, 1643-tól folyamatosan kiadott élet
rajzgyűjtemény. Az I. kötetet Jan Bolland (lat.: Bollandus) (1596-1665) belga 
származású jezsuita gondozta, a köteteket ma is szerkesztő jezsuitákat hollan
di stáknak nevezik.
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30i. formulare (latin): okiratok és más jellegű iratok készítéséhez összeállított min
takönyv; sok esetben fontos történelmi forrás. A korai gyűjtemények közül 
Marculf szerzetes 660 körüli kétkötetes összeállítása volt a leggazdagabb és a 
legelterjedtebb.

30j. Du Cange Charles du Fresne, Sieur (1610-1688); francia tudós, Franciaország 
és Bizánc történetével foglalkozott. A legjelentősebb korai latin és görög szótá
rak készítője: Giossarium ad scriptores médiáé el infimae latinitatis [Szótár a 
középkor és az újkor latin íróihoz]. I—Hl. k. (1678,); Giossarium ad scriptores 
médiáé et infimae graecitatis [Szótár a középkor és az újkor görög íróihoz/.
I—II. k. (1688.)

30k. anciens éléves (francia): volt tanítványok.
301. [professor] emeritus (latin): nyugdíjas professzor.
30m.mare nostrum (latin): a mi tengerünk.
30n. Ibn Khaldún, Vali ad-Dín Abd ar-Rahmán (1332—1406): arab történész, törté

netfilozófus és társadalomtudós. Egyetemes története, a Kitáb Al-lbar... [A pél
dák könyve...] (1372-1378) különösen jelentős a berberek és általában a nyuga
ti iszlám történetére vonatkozólag Fő műve a fenti munka bevezetőjének terve
zett, majd kibővített Muqaddima [Bevezetés], amelyet több modern tudo
mányág (pl. történetfilozófia, kultúrtörténet) tekinthet megalapozójának és 
előfutárának. -  lbn Khaldún mondatának magyar fordítását A középkori gazda
ság és társadalom történeté-bői vettem át. (T. (i.) (L. a 26. jegyzetet) 41. I.

30o. Dagobert, I. (megh. 639.): frank uralkodó (629-639). Az utolsó erőskezű Me- 
roving, akinek ereje felőrlődött a lázongó németországi törzsek, majd a szlávok 
ellen vívott hadjáratokban.

30p. impőt (francia): adó, illeték.
30q, majordomus (latin): háznagy. A frank birodalomban a Merovingok idején az 

első udvari és államhivatalnok. A VII. sz. közepétől a Meroving királyok gyen
gesége folytán a majordomusok a főhatalmat önállóan kezdték gyakorolni az 
ámyékkirályok mellett.

30r. manor (angol): uradalom.
30s. Erről részletesebben I. Jacques Le Goff: Marchands et banquiers du Moyen 

Age [Kereskedők és bankárok a középkorban], (Paris, 1956.) első fejezetét.
30t. A többnyire latin kifejezések jelentéséhez; a burgus-ok „rendszerint árokkal 

körülvett föld- vagy kősáncból álltak, amelyekre kapukat vágtak.” E megerősí
tett helyeket a korabeli forrásokban gyakran a castrum, castellum névvel is je
lölik. -  A civitas: egyházi város. -  A forishurgum: a falakon kívül épített új 
település, külváros, — A portus: X -X l. századi szövegekben ezt a szót alkal
mazzák a településekre, itt: kereskedelmi központ. (H. Pirenne: A középkori 
gazdaság és társadalom története. 90-92. 1. L. még Katus László jegyzeteit.) — 
A suburbium a váralját, a külvárost jelenti.

30u. A Pirenne elméletét kritizálok közül kiemelkedik Edith Ennen munkássága, 
ebből is főleg: Die europáische Stadt des Mittelalters [Az európai város a kö
zépkorban] (1972.) c. műve és cikke: Les différents types de formation des vil-
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les européennes [Az európai városok kialakulásának különböző típusai}. Le 
Moyen Age, 62(1956): 397—411. ].; Pirenne városteóriájával kapcsolatban leg
újabban; Adriaan Verhulst; The Origins of Towns in the Low Countries and the 
Pirenne Thesis [A németalföldi városok eredete és a Pirenne-tézis], Pást Sí 
P resent, No. 122 (February, 1989): 3-35. I.

31. J. Tait: Medieval English Borough. [A középkori angol borough] (Manchester, 
1936); A. L. Poole: Domesday Bőok to Magna Charta [A Domesday Book-tól 
a Magna Charta-ig] (Oxford, 1951.), 505. 1., H. M. Cam: The Origin o f the 
Borough o f Cambridge-. A Consideration of Professor Cári Stephenson 's Theo- 
ries [ Cambridge borough-jának eredete: Cári Stephenson professzor elméletei
nek vizsgálata], Cambridge Antiquarian Society ’s Communications, 35(1935): 
33—53. 1., vö. J. L. Cate: A Decade of American Publication on Medieval Eco- 
nomic History {A középkori gazdaságtörténetről szóló amerikai kiadványok egy 
évtizede}, Progress of Medieval and Renaissance Studies, No. 16 (1941), 19—20. I.

32. Az alábbi korántsem teljes listából némi betekintést nyerhetünk a vonatkozó 
szakirodalomba: H, Laurent: Les travaux de M. Henri Pirenne sur la fin du 
monde antique et les débuts du Moyen Age [Henri Pirenne művei az ókor vé
géről és a középkor kezdeteiről}, Byzantion, 7(1932): 495-509, i-, P. Lam- 
brechts: Les théses de Henri Pirenne sur la fin du monde antique et les debuts 
du Moyen Age [Henri Pirenne tézisei az ókor végéről és a középkor kezdete
iről], Byzantion, 14(1939): 513—536 1., [Róbert S ] Lopez: Mohammed and 
C.harlemagne: A Revision [Mohamed és Nagy Károly: egy újraértékelés], Spe- 
culum, 18(1943): 14-38 1., D. C. Dennett: Pirenne and Muhammad [Pirenne 
és Mohamed}, Speculum, 23(1948): 165-190 1., A. R. Lewis: Naval Power and 
Trade in the Mediterranean, A. D. 500—1100. [Tengeri hatalom és kereskede
lem a Mediterraneumban, Kr. u. 500—1100} (Princeton, 1951), Anne Riising: 
The Fate o f Henri Pirenne 's Theses on the Consequences of the Islamic Ex- 
pansion [Henri Pirenne-nek az iszlám expanziójáról szóló tézisei és sorsuk}, 
Classica et Mediaevalia, 13(1952): 86—130 I., E. Perroy: Encore Makómét et 
Charlemagne [Még egyszer Mohamedről és Nagy Károlyról], Revue historique, 
207(1954): 232—238 I., Wfilliam] C[arroll[ Bark: Origins o f the Medieval 
World. [A középkori világ kezdetei] (Stanford, 3 958). [A fentiekből Lopez és 
Dennett cikkeinek lényeges részletei, valamint Bark könyvéből a Pirenne-re vo
natkozó rész megtalálható az Alfréd F. Havighurst által szerkesztett kötetben: 
The Pirenne Thesis: Analysis, Criticism, and Revision [A Pirenne tézis: analí
zis, kritika és újraértékelés], (Lexington, Mass.-Toronto-London, 1976, 3. ki
ad.); ugyanitt olvashatók részletei — egyebek között — Róbert Latouche és Lynn 
White, Jr. fontos könyveinek és Paul Craig Roberts alapvető cikkének.)

33. Histoire de Belgique, VII, XI. 1.
34. The Stages in the Social History o f Capitalism [A kapitalizmus társadalomtör

ténetének szakaszai], American Historical Review, 19(1913-14): 494. I,
34a. Turner, Frederick Jackson (1861-1932): amerikai történész, aki nagy hatást 

gyakorolt az amerikai történettudományra Európa-orientációjával, valamint a
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társadalom- és gazdaságtörténet előtérbe helyezésével. — Fő művei: The Signifi- 
cance of the Frontier [A határvidék jelentősége]. (1893.) és The Significance 
o f  Sections in American History [A régiók jelentősége az amerikai történelem
ben], (1933.) Pirenne és Tumer elméleteinek elemzéséhez Id. Elazar Weinryb: 
The Justification o f a Causal Thesis: An Analysis of the Controversies over the 
Theses o f Pirenne, Tumer and Weber [Egy oksági tézis igazolása: a Pirenne-, 
Tumer- és Weber-tézisek körüli viták elemzése], History and Theory, 14(1975): 
32-56.

35. Histoire de Belgique. VII. k. viii. I.
35a. Cate cikke óta jelent meg Bryce Lyon-nak a Pirenne életét és munkásságát tag

laló vaskos kötete, az Henri Pirenne. A Biographical and Intellectual Study. 
[Henri Pirenne: életrajzi és eszmetörténeti tanulmány]. (1974.) Ld. még uő.: 
Henri Pirenne and the Origins of Annales History, [Henri Pirenne és az Anna- 
les-történetírás kezdetei], Annals of Scholarship, 1(1980): 69—84.

A tanulmány szerzője
Cate, James Lea (1899— ): amerikai történész, a középkori történelem professzora a
University of Chicago-n. Társszerkesztője és tanulmányírója a Medieval and Historio- 
graphicat Essays in Hanour of James Westfall Thompson [Medievisztikai és historiog
ráfiai tanulmányok James Westfall Thompson tiszteletére] c, kötetnek (1938). —  Itt 
közölt tanulmánya: Henri Pirenne 1862-1035; In: Somé 20th-century Histarians. [Né
hány XX, századi történész] (Ed. by S. Wiliiam Halperin.) Chicago, 1961. 1—2 9 .1.

Henri Pirenne magyar fordításban megjelent műve:
A középkori gazdaság és társadalom története. Ford.: Gyáros Erzsébet. Bev. jegyz.: 
Katus László. Bp. 1983. 395 1
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