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a történész és ellenálló1

Egy lengyel történésznek különleges okai vannak, hogy csatlakozzék azokhoz, akik 
Marc Bloch előtt tisztelegnek. Fő kutatási területének, az agrártörténet kérdéskörének a 
lengyel történetírásban Leleweltől2 Bujákig,3 Rutkowskitól4 Kutáig,5 mindig is meg
különböztetett helye volt. Két évvel azután, hogy Luden Febvre6 és Marc Bloch 
létrehozták az Annales d ' Histoire économiquc et sociale című folyóiratot, 1931-ben 
jelent meg Lengyelországban a Frandszek Buják (1875-1953) és Jan Rutkowski 
(1866—1949) által alapított Annales d' Histoire sociale et économique első füzete. 
Mindkét vállalkozás hátterében két történész barátsága állt, az interdiszciplináris mun
ka, egy a hagyományos történeti ismeretelméleti módszerek kereteinek meghaladását 
célzó program, illetve az a szándék, hogy a múlt tanulmányozása a jelen jobb megérté
séi is szolgálja. Bloch és Rutkowski rendszeresen Leveleztek és figyelemmel kísérték 
egymás munkáját. Rutkowski dolgozott is a francia Annales-nak. Marc Bloch munkáit 
nemcsak jól ismerték Lengyelországban, de számos tanulmány az ő műveinek köszön
heti alapgondolatát. A háború utáni években fordították le lengyelre a Métier d ’histori- 
en [A történész mestersége]-t és a Société féodale [A feudális társadalom]-t. Az 
Artna/es-iskola óriási hatást gyakorolt a második világháború utáni lengyel történetí
rásra, a legnagyszerűbb lengyel történetírói művek ihletője volt. A háború utáni len
gyel történészek, s elsősorban az én nemzedékem az Annales-iskola szellemi kisugár
zásában formálódott.

Egyetemi tanulmányaim küszöbén, 1950-51-ben, első történelmi témájú olvasmá
nyaim közül Henri Pirenne** Les villes du Moyen Age [A középkori városok] című 
műve mellett Marc Bloch Société féodale-\a, az Annales kék füzetei és Femand Brau- 
del Méditerranée-jaq adtak kedvet a történelemhez, neveltek történésszé. Aztán elér
kezett a „Blochtól mindent” korszaka, kiegészítve a francia történetírás más termé
keivel, és végül, 1956-tól kezdve a személyes kapcsolat azzal a közeggel, ahol Bloch 
szellemisége tovább éit.

Bloch és az Annales nem csak a lengyel történetírásra hatottak. Elég, ha csak Bloch 
műveinek- különösen a Métier d ’historien-fordításainak -  számát vesszük, vagy a 
középkorral foglalkozó munkák lapalji hivatkozásaira vetünk egy pillantást: Marc 
Bloch nevét mindig megtaláljuk. S ami még fontosabb, szellemisége ma is elevenen 
hat a világ történetírására, az általa felvetett kérdéseket újra és újra előveszik. Szüle
tésének századik évfordulóján az egész nemzetközi történészvilág tiszteleg Marc 
Bloch emléke előtt.

♦

Marc Bloch életművének historiográfiai elemzése egyelőre várat magára, s még nem 
akadt történész, aki megkísérelte volna annak megértését. Ki kell jelölni az őt megil-
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letÖ helyet * huszadik századi történetírásban és elemezni, hogy milyen hatással volt 
munkásságára a kor, amelyben született. Meg kell határozni, melyek voltak fő cél
kitűzései, valamint szellemi és módszertani forrásai. Magam még ennek felvázolására 
sem teszek kísérletet. E dolgozat keretei között mindössze néhány gondolatot fűznék 
Marc Bloch életművének üzenetéhez és aktualitásához.

Elsősorban Bloch három nagy munkájára hivatkoznék: a Les caractéres originaux 
de I’histoire ruraie francai se [A francia agrártörténet eredeti jellegzetességei] -re, a 
La société féodale-ra és a Les rois thaumaturges [A csodatévő királyok]-te. Rögtön 
meg kell jegyeznem, hogy ezekről a könyvekről nem megjelenésük sorrendjében fo
gok beszélni, noha jól tudom, ennek Bloch szellemi életrajza szempontjából jelentősé
ge van. Én azonban egységében kívánom elemezni életművét. A későbbi kutatás meg
haladta e három munkát. Anélkül, hogy ezt figyelmen kívül hagynánk, ezeket a köny
veket sut generis10 dokumentumként, historiográfiai szempontból fogom vizsgálni.

A  Les caractéres originaux de l ’histoire ruraie frangaise megrendelésre írt könyv. 
Az oslói Összehasonlító Civílizád ókutató. Intézet kérte fel Blochotegy előadássorozat 
megtartására, amelynek anyaga később, 1931-ben jelent meg. Bár a címben csak az 
eredeti jellegzetességekről van szó, valójában Bloch a francia agrártörtéoetet mutatja 
be bravúrosan, mintegy 250 oldalon. A szerző erről így vall könyve elején: „Egy 
történész, aki tisztában van mestersége nehézségeivel -  Füstéi de Coulanges11 szerint 
ez minden hivatás közül a legkényesebb -  nem minden tépelődés nélkül szánja rá 
magát egy rendkívül hosszú és ráadásul kevéssé ismert folyamat felvázolására néhány 
száz oldalon.” De feltételezhetjük, hogy a történészt éppen a kockázat vonzotta: nagy 
témáról volt szó, egy hosszú folyamat áttekintéséről, találékonyságot és az értelme
zésben merészséget kívánó kérdéskörről, egy, az ismereteink hiányosságából fakadó 
nehézségek áthidalására alkalmas összefoglalásról. Megérte kockáztatni, a vállalkozást 
teljes siker koronázta.

A település történetével, „a föld elfoglalásának felvázolásával” indul a könyv. Majd, 
a kissé félrevezető „agrárélet” cím alatt mutatja be a szerző a mezőgazdasági rendszer 
fő vonásait, a vetésforgót és a szántóterület formáit. Az agrárviszonyok fejlődését és 
az újkort Franciaország mezőgazdasági arculatának kialakulását csodálatos összefog
lalásban vázolja fel, de a könyv számos olyan meglátást és értelmezési javaslatot is 
tartalmaz, melyeket a későbbi kutatásoknak kellett igazolniuk. Időzzünk el két pél
dánál.

Bloch a francia vidék történetében a XIV-XV. századi válságot fontos választóvo
nalnak tekinti. Manapság magától értetődőnek tűnik ez a megállapítás. De az volt-e 
1929-ben? Wiiheim Ábel első munkája az agrárválságokról és konjunktúrákról csak 
1935-ben jelent meg,1̂  és a nagy vita a XIV—XV. századi válságról — vagy válságokról 
-  igazából csak a második világháború után kezdődik. Bloch azonban már ekkor 
felvázolta ennek a társadalmi fejlődésben bekövetkezett fordulatnak a kulcskérdését: 
„A földesúri jövedelmek válságba jutásával ér véget a középkor és kezdődik az újkor”. 
Ezt a korszakot szerinte „a mezőgazdaság válsága és az elnéptelenedés jellemzi: 
mondhatni, ez a váltságdíj a XIII, századi virágzásért”. A későbbi részletes kutatások 
igazolták ezt a feltételezést. A mű figyelmes olvasásakor kitűnik, hogy Bloch mekkora 
jelentőséget tulajdonított ennek a feltevésnek. Az új földek feltörése, a lakosság nö
vekedése magas népsűrűséget eredményez, amely -  ahogy megállapítja - ,  elősegíti a
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járványok kialakulását. A művelés alá fogható új földek mennyisége pedig elérte a 
korszakban lehetséges természetes határait. A földesúri vagyonok csökkenése mellett 
bemutatja a paraszti népesség helyzetében bekövetkezett változásokat is. A  parasztság, 
bár megszenvedte a százéves háború pusztításait („A parasztok nyomorúsága határ
talan volt”), amikor a gazdaság újra fellendült -  ellentétben a földesurakkai -  jelentős 
előnyökhöz jutott. 1935-ben, egy, az angol mezőgazdaság történetével foglalkozó 
munka kapcsán, Bloch a járványok gazdasági hatásának túlbecsülése ellen emeli fel 
szavát: „Vajon elégséges-e kizárólag csak a magas halálozási arányról beszélni? Nem 
inkább egy mélyebb és általánosabb válságról van-e szó, ami ugyanabban a pillanat
ban érzékelhető egész Európában? "Ezek a feltételezések jóval későbbi kutatások ered
ményeit előlegezték meg. Úttörő jellegük, és különösen a késő középkor folyamán 
bekövetkező struktúraváltozások kérdésének a megfogalmazása lebilincselő.

Második példa: a földesúri reakció. Bloch szerint ez a válsághelyzetre adott válasz 
-  vagy egyike a válaszoknak -  és ezt az újkor egyik legfontosabb agrártörténeti je
lenségének tekinti. „A járadékok csökkenése, írja, európai jelenség volt, ahogy azok 
az erőfeszítések is, amiket a többé-kevésbé megújult földesúri osztály tett vagyona 
helyreállítására. Németországban, Angliában, Lengyelországban vagy Franciaország
ban ugyanaz a gazdasági dráma azonos gondokat vetett fel. Az országonként eltérő 
társadalmi és politikai viszonyok azonban az érdekeltek sérelmének orvoslására eltérő 
lehetőségeket kínáltak. „így az újkori európai agrárrendszer fejlődésének sajátosságai 
olyan összehasonlító keretbe kerülnek, ahol a hasonlóságok és az eltérések egyaránt 
jelentőséggel bírnak. Egyik oldalon Kelet-Németország és Lengyelország, ahol a föl
desúri osztály különösen kiváltságos helyzetben van: ez, a marxista irodalom termi
nológiájával poroszutasnak nevezett fejlődés Bloch szerint nem hasonlítható össze a 
franciaországival. Megállapítja, hogy a kelet-európai modellhez hasonlóan az angol 
mezőgazdasági rendszerben is előtérbe került a közvetlen hasznosítás, de az angol 
fejlődés egyedisége abban rejlik, hogy eltűnik a változatlan bérietű paraszti birtok. 
Ez lehetővé tette, hogy a paraszti földbér összegét az adott gazdasági feltételekhez 
igazítsák. Ez a fejlődés azért volt lehetetlen Franciaországban, mert a francia földesúri 
osztály nem rendelkezett az angol gentryéhez hasonló szabályozó mechanizmussal. 
A francia földesurak más eszközökhöz folyamodtak: birtokaikat a paraszti, és a közös 
használatú földek rovására kerekítették ki.

Az újkori francia nagybirtok változásairól adott kép a Les caractéres originaux-ban 
nem mindig meggyőző, Míg a XVI. századot illetően Paul Raveau kitűnő helytörténeti 
tanulmányára, a L'agriculture et les classes paysannes en Haut-Poüott av XVIe siécle 
[Mezőgazdaság és paraszti osztályok Felső-Poitou-ban a XVI. században]-iá (1926.) 
támaszkodhatott, a XVII. századi viszonyokról kevesebb adat állt rendelkezéseié. „A 
XVll. század terra incognita"L, írta egy 1942-ben kelt levelében René Baehrelnek. 
Azt is a könyv hibájául rőhatjuk fel, hogy az összehasonlító elemzésből kimaradtak 
a mediterrán országok. Ennek ellenére a kérdést, az igazi kérdést felvetette, s ezzel 
olyan monográfiák, az egyes régiókra összpontosító agrártörténeti munkák sora előtt 
nyitott utat, amelyek a francia történetírás erősségeivé váltak. A Bloch nyomán újra 
és újra feltett kérdés a XVII. század strukturális válságáról folyó nagy vitában, máig 
őrzi aktualitását. Ha összekapcsoljuk a „feudális reakció” problémáját és a Bloch által 
az Annales hasábjain kezdeményezett nagy kutatási programot az európai nemes
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ségről, az újkori történelem egyik legfontosabb jelenségével találjuk magunkat szem
ben: az agrárdualizmussal, amely országhatároktól függetlenül nehezedik rá a regio
nális struktúrákra.

Nem annyira a szintézis mérete, sem a mozdulatlanság és a változások elemzése, 
hanem az agrártörténet felfogása és bemutatásának módja ragadott meg leginkább 
annak idején. Tévedtem vajon? Néhány évvel könyvének publikálása után írta Bloch 
e sorokat: „A szántóföldek elhelyezkedése az a nyitott könyv, amelybe a falusi tár
sadalmak sorról sorra beírták viszontagságaik történetét. Sajnos, a termőföldek e 
nagy, sűrűn teleírt palimpszesztje még várja paleográtusát." Bloch azonban csodála
tosan tudott olvasni ebben a könyvben, ami egy városi embertől meglepőnek tűnhet. 
Azt hiszem, a csodálat, amit e könyv a történelem ifjú művelőjéből kiváltott, nem 
írható naivitása számlájára. Azzal, hogy Bloch a régi térképeket és a tájak jelenlegi 
arculatát is felhasználta kutatásai során, bebizonyította, hogy a történész kezében min
den szöveggé válhat, forrásul szolgálhat a múlt megértéséhez.

A vidék történelme iránti érdeklődése már első munkáiban megmutatkozott. 
Diplomamunkáját Christian Pfister14 irányításával a párizsi Notre-Dame XIII. századi 
káptalani birtokainak szentelte, első cikkét pedig Blanche de Castille királynőnek a 
XIII. század közepén a párizsi káptalan és orty-béli jobbágyai közötti konfliktusba 
való beavatkozásáról írta.1'*5 A Thiers-alapítványnak16 1908-ban egy, a servage-nak17 
a párizsi-medencéből a XII. században bekövetkező eltűnéséről szóló témát javasolt. 
Az Ecole Normálé Superieure18 ifjú hallgatója tervének bemutatásakor Kari Bücher- 
nek19 a középkor gazdasági forradalmáról" megfogalmazott elméletére hivatkozott. 
Eszerint az átalakulást a helyi piacok megjelenése váltotta ki, amelyek anyagi hátteret 
teremtettek a felszabadítás! mozgalom számára. A Thiers-alapítványnál 1909 és 1912 
között eltöltött évek, majd a háború okozta kényszerszünet után ez a terv csak részijén 
valósult meg, amikor 1920-ban Bloch megvédte Rois et serfs. Un chapitre d'histoire 
capétienne [Királyok és jobbágyok. A Capetingek történetének egy fejezete.] című 
doktori értekezését. Első munkái mégis jórészt azoknak, a vidék történelmével fog
lalkozó történészeknek a tradícióit követik, akikről 1932-ben Luden Febvre könyör
telen ítéletet mondott: „Az ő parasztjaik csak okiratgyűjteményeket műveltek, okle
véllel, eke helyett”. Maré Bloch azonban túllépett ezen a szinten. Az emberi, társa
dalmi elemet kereste, követve Füstéi de Coulanges-nak, a francia társadalomtörténet 
idős mesterének tanítását, miszerint „a történelem az emberi társadalmak tudománya.” 
Az emberföldrajznak, a francia egyetemi gondolkodás e nagy felfedezésének eredmé
nyei és kérdésköre is igen mélyen befolyásolták a történelem- és földrajztudományból 
oklevelet szerzett fiatal kutatót. Bloch szellemi fejlődésére nagy hatással volt Henri 
Berr20 is, az ő összegzésre törekvése és folyóirata, a Revue de Synthése historique. 
Itt közölte Bloch 1912-13-ban íle-de-France-ról írt monográfiáját, amely a földrajz 
és történettudomány módszereinek és kérdésfeltevéseinek egymásba fonódásáról ta
núskodik.

A döntő szerepet mégis az agrárvidékkel való közvetlen kapcsolatának kell tulaj
donítanunk. Charles Edmond Perrin2J szerint 1919-ben, egy, a Vogézekben tett közös 
kirándulás alkalmával vethette össze Bloch a levéltárakban szerzett ismereteit a va
lóságos vidéki tájjal. O maga erről a kérdésről első világháborús tapasztalatai kapcsán 
így írt: „Kétségtelen, hogy nem egy városlakónak az egyenruhában töltött évek adtak
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alkalmat arra, hogy olyan bensőséges kapcsolatba kerüljön a földekkel, a természettel, 
amilyent a rövid vakációk nem tettek lehetővé ” A kataszterek, a parcellák térképeinek 
felhasználásával új megvilágításba került az európai földek geográfiai formájának hí
res, vitákat kiváltó, nacionalista érzelmektől fűtött problémája. A termőföldek három 
típusának (a nyitott és elnyújtott, a nyitott és szabálytalan, illetve a bekerített) földrajza 
nemcsak arra a megállapításra vezetett, hogy a francia földeken sem volt ismeretlen 
az enclosure jelensége, de általában is rávilágított az agrárvidékek történelmi dimen
ziójára, a mezőgazdasági rendszerek történelmi gyökereire. Nehezen lehetne jobb pél
dát találni a „longue durée”, a „bosszú időtartam”22 tanulmányozására, mint a par
cellatérképek Bloch által felvázolt és tervezett kutatását.

Az agrártörténet Bloch számára az ember és a föld kapcsolatának története, de 
szintén nagy jelentőséget tulajdonított az anyagi kultúrának, a mezőgazdasági techni
kának, a vetésforgónak és a szerszámoknak. Ismeretes, hogy milyen fontosnak tartotta 
a technikatörténetet is. Ez számára elengedhetetlennek tűnt a paraszti élet megértésé
hez. Azokról a történészekről, akik a vidék történelmével foglalkozva elutasították a 
földművelés mindennapos, prózai viszonyainak vizsgálatát, félig viccesen, félig fel
háborodva a következőket mondta: „Azt hinnénk, hogy a mindennapi élet bizonyos 
dolgait alantasnak vélik Clio méltóságához, és szemérmesen orrukat befogva mennek 
el a trágyadombok mellett.” Bloch éppen az ellenkezőjét tette mindennek. Szenvedé
lyesen szerette a földművelés tényeit a maguk valóságában. Az agrártörténet egyre 
inkább érdeklődése középpontjába került. A háború előestéjén új sorozatot alapított 
Le paysan et la térré (A paraszt és a föld] címmel, életének utolsó éveiben pedig 
egy, a mezőgazdaság történetének szentelt folyóirat tervét dédelgette.

A második könyv, amellyel röviden foglalkozni kívánunk, a La société féodate, szin
tén megrendelésre készült. Az Henri Berr által 1914-ben kezdeményezett, és 1920-tól 
induló sorozatba, a L évaiadon de l'humanité (Az emberiség f e j l ő d é s e } Blochnak 
több könyvet is kellett volna írnia, de csak erre, a számára legfontosabbra jutott ideje. 
Nem véletlen, hogy a felkérésre éppen ezt a könyvet írta meg. Élég, ha csak a Berr által 
előre bejelentett címek listáját nézzük: Bloch neve először két, a középkor gazdaság- 
történetéről szóló kötet címénél szerepelt; a Les origines de l'économie européenne 
[Az európai gazdaság gyökerei}, és a De l'économie urbaine au capitalisme fmancier 
[A városi gazdálkodástól a pénzkap ital izmusig} mellett. Mindkettő megelőzte volna a 
La sociétéféodale-t. Máskülönben a Bloch által írt ismertetések, csakúgy mint a mód
szer, ahogy a középkor agrártörténetét elemezte, szintén világosan megmutatták, mek
kora jelentőséget tulajdonított a feudalizmus intézményeinek, és a függőségi kötelé
keknek. 1912-ben publikált cikke a hűbéreskü felmondásának formáiról a régi feudális 
jogban már jelezte, a jobbágyságról és a földesúri birtokról szóló későbbi tanulmányai 
pedig bizonyítják állandó érdeklődését e téma iránt. A Caractéres originaux megjele
nésekor Bloch cikket írt az Encyclopedia o f the Social Sciences ( Társadalomtudomá
nyi enciktopédiaj-ba az „európai feudalizmusról.” Az Európán kívüli feudalizmusról 
szóló, az övével együtt közöli szócikkek minden bizonnyal csak fokozták érdeklődését 
az összehasonlító kutatás iránt. A német szakirodalomból Ottó Hintze“ és Walther 
Kienast 24 az angol történetírásból Paul Vinogradol'f2"’ és F. M. Stenlon26 szolgáltak 
számára útmutatóul. A francia történeti munkák közül olyanok, tűim Joseph Calmet-
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te La société féodale-ja csak még inkább azt bizonyították, hogy a téma megfelelő 
szerzőre vár.

Marc Bloch ebben a könyvben a IX. század közepe és a XIII. század első évtizedei 
közti feudális társadalom, vagy inkább az európai feudális civilizáció legfontosabb 
jellemvonásait mutatja be. A könyv megjelenése óta a kutatás sokat fejlődött, mégis 
elsősorban annak a terminológiája váltott ki historiográfiai és ideológiai vitákat. A 
szavak körüli vitán túl -  feudalizmus vagy feudális rendszer -  egy társadalom mély- 
struktúráiról volt szó. Lehet-e feledni ezeket a vitákat ma, Bloch könyvét újraolvasva? 
Az ő célja az volt, hogy a személyi függőség rendszerének nyugat-európai kialakulását 
és meggyökerezését tanulmányozza. A XI. század körül két korszakot különböztet 
meg a feudalizmuson belül: „Miután egy rendkívül laza szövedékű társadalomban 
megszületett, ahol kevéssé számított a kereskedelem, és a pénz ritka volt, az európai 
feudális rendszer mélyen megváltozott, amint az emberek közötti kapcsolatok inten
zívebbé váltak és a javak és pénzeszközök forgalma megélénkült.” így az anyagi lét 
és a gazdasági feltételek kérdéséhez az emberi kapcsolatok problematikája oly módon 
kapcsolódik, hogy közben megőrzi önállóságát: a társadalmi tényező nem rendelődik 
alá a gazdaságinak.

Mindez korántsem jelenti azt, hogy Bloch elhanyagolná a tulajdon és a föld 
megművelésének kérdését. Leszögezi, hogy a föld a függőségi viszonyok keletkezé
sének tárgya vagy eszköze. Rámutatva arra, hogy a személyi függőség a korabeli 
európai társadalom meghatározója, nemcsak a vazallitást írja le, hanem az „alsóbb 
néprétegek közötti függőségi rendszereket” is. Ezen a ponton veti fel a földesúri birtok 
kérdését: „A függőségi rendszerek egy alsóbb szinten találták meg természetes terüket, 
egy olyan kategóriában, amely sokkal ősibb a vazallitásnál és jóval túlélte annak 
hanyatlását: ez a földesúri birtok.” Anélkül, hogy feudális intézményként kezelné, 
kimutatja, hogy a földesúri birtokok legnagyobb kiterjedése egybeesik a vazallitás 
fejlődésével. 1929-ben így írt erről: „A földesúri intézmény csak úgy fogható fel, 
mint a védelmi kapcsolatokra alapozott társadalmi rendszer egy eleme.” Tíz évvel 
később a földesúri birtokot a IX—XIII. századi feudális társadalmat megelőző jelen
ségként kezeli, amely fennmarad akkor is, amikor a feudális rendszer főbb jellegze
tességei már visszaszorultak. A La société féodale első fejezete ezzel a klasszikussá 
vált mondattal fejeződik be: „így a társadalmi szerveződések egy típusa, amit az em
berek közti kapcsolatok egy különös tonalitása jellemez, nem egyszerűen csak újdon
ságaival jelentkezik, hanem saját árnyalataival színezi mintegy prizmán át azt, amit 
a múltból örökölt, hogy azután a későbbi koroknak adja át.”

Figyeljünk fel, az „árnyalatokra”, a sajátos „tonalitásra” tett utalásokra, mert ezek 
nem egyszerűen a könyv irodalmibbá tételét szolgálják. A történelem megértésének 
egyfajta módjáról van itt szó.

E mű tartalomjegyzékét vizsgálva egy átfogó terv képe bontakozik ki: megérteni 
azokat a jellemvonásokat, mélyszerkezeteket amelyek egy társadalom, egy civilizáció 
egységét adják. íme a romantikus történetírás régi álma: „a teljes múlt újraélesztése,” 
Lehetséges ez? Bloch tisztában volt a veszélyekkel. A lovagi ideál és a nemesi élet
forma tanulmányozása kapcsán veti fel a kérdést: „Vajon nem hiábavaló erőfeszítés-e, 
megmagyarázni azt, ami az emberről meglévő jelenlegi ismereteink szerint megma
gyarázhatatlannak tűnik: egy civilizáció tónusát, magnetikus képességeit ” Nem azt
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vonja kétségbe ezzel, hogy jogunk van bizonyos kérdéseket feltenni. Egyszerűen saj
nálkozva állapítja meg, hogy az emberről való tudásunk még igen kezdetleges.

A feudális társadalom totális struktúra, amelynek ereje és túlsúlya meghatározzák 
ennek a modellnek az időbeli korlátáit: néhány eleme, bizonyos intézményei túllép
hettek ezeken a korlátokon, megjelenhettek korábban is, és tovább élhettek akkor is, 
amikor az egész társadalmi szerkezet már nem létezett. A feudális társadalomnak ez 
a fajta megközelítése vezetett az életkörülmények és a mentalitás csodálatos ábrázo
lásához, ami a rímben jelzett témától annyira távolinak tűnt, hogy Henri Berr és 
Lucien Febvre is némi kétellyel fogadták. Most, amikor újraolvassuk ezeket a lapokat 
a „gazdaság tonalitásáról” az „érzékelés és gondolkodás módjairól", a „kollektív em
lékezetről”, a „szokás hatalmáról”, óhatatlanul összevetjük ezeket mai ismereteinkkel 
és megállapíthatjuk, mekkora fejlődésen ment keresztül a mentalitástörténeti kutatatás. 
Ugyanakkor ezek a fejezetek rávilágítanak Marc Blochnak a társadalomtörténetről 
alkotott felfogására, miszerint az szorosan kötődik a civilizációk és gazdaságok ta
nulmányozásához, ezért nem szabad egyszerű szükségszerűségekre korlátozni. A kulcs 
az emberi viselkedés, a társadalmi lélektan vizsgálatában rejlik. Bloch a feudális tár
sadalmat és civilizációt szinkrón vizsgálatok tükrében elemzi. Fő törekvése az ezeket 
összetartó erők kutatása. Ez a gondolkodásmód közel áll Fernand Braudeléhez, aki 
számára a társadalom „együttesek együttese." Bloch is azt kereste, hogy az egymás 
mellett, párhuzamosan létező struktúrák, hierarchiák közül melyik a döntő, a legfon
tosabb egy adott társadalomban. Őt idézve: „Egy koherens globális társadalom tulaj
donképpen annyit jelent, hogy egy hierarchia ugyan uralma alá hajtja az egészet alkotó 
többit, de nem feltétlenül pusztítja el azokat.”

A harmadik könyvet, a Les rois thaumaturges-t az elmúlt években Bloch főműve
ként tartották számon. Georges Duby28 L974-ben azt írta, hogy e könyv nyomán 
Blochota mentalitástörténet feltalálójának lehet tekinteni, Jacques Le G ofr9 1983-ban 
pedig a könyvet a történeti politikai antropológia előfutárának nevezte. Mindez le
hetővé teszi számomra, hogy rövid legyek.

A Les rois thaumaturges mintha megszakítaná Bloch kutatásainak belső logikáját 
és folyamatosságát. Könyvének bevezetőjében bevallja, hogy a királyok gyógyító ké
pességének kutatása néhány évvel korábban, Théodore és Denys Godefroy Le céré- 
monial franko is [A francia szertartásrend} (1649.) című művének, a francia királyok 
felszenteléséről rendelkezésre álló első számú forrásunknak olvasása közben ötlött fel 
benne. A téma azonnal megragadta. Már 1919-ben doktori értekezésének (Rois et 
serfs) megvédése előtt egy évvel beszélt erről Perrinnek. A német történeti irodalom 
is befolyásolta választását. A hűbéri eskü felmondásáról írt 1912-es tanulmánya már 
bizonyítja jártasságát a német jogetnológiai és jogtörténeti munkákban. Berlini tar
tózkodása, ahol a vallástörténész Harnack’10 előadásait hallgatta, valamint a szintén 
École Normale Supérieure-t végzett és a Thiers-alapítványnál dolgozó hellenista Louis 
Gemet-vel és a Ki na-specialista Marcel Granet-val31 folytatott viták hozzájárultak 
kultúrtörténeti érdeklődésének felkeltéséhez. Mindezzel együtt a témaválasztás furcsa
sága és az akkori kutatási irányoktól való távolsága kételyeket is ébreszthetett törté
nész berkekben. „Azt gondoltam -  írja Bloch — hogy érdemes ezt a mellékösvényt 
követni, és tapasztalataim azt mutatták, igen messzire visz. Úgy találtam, történelmet
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csinálhatunk abból, ami eddig csak anekdota volt." És -  ezt már én tenném hozzá -  
történelmet lehetett művelni összevegyítve a hiedelmeket, rítusokat, mitológiákat a 
politikummal, hiszen Blochnak volt bátorsága kijelenteni, hogy könyve az európai 
politikatörténet jobb megértését szolgálja.

Könyvének tárgya egy csoda: az angol és a francia királyokról is azt tartották, hogy 
rituális érintésükkel gyógyítani képesek a görvély kórosokat.12 Bioch a francia királyok 
esetében a XI., az angoloknál a XII. századtól a XVIII. század végéig, sőt a XIX. 
század elejéig elemzi azt az óriási forrásanyagot, amit e témával kapcsolatban ösz- 
szegyűjtött. Vagyis egy kulturális jelenséget egy igen hosszú időszak keretei közt 
vizsgál, és ennek során összekapcsolja a módszeres kritikai elemzést a gesztusok, 
rítusok, szóbeszédek iránti különös érzékenységgel. A ie r  rois thaumaturges-ben az 
újfajta kérdésfelvetés a klasszikus történetírói hagyományokhoz kapcsolódva az új 
francia történetírás eredeti jellemvonásait előlegezi meg.

Az igazi megrökönyödést a mű megjelenésekor az váltotta ki, hogy Bioch könyvét 
politikatörténetként jellemezte, ami a mai napig sem teljesen magától értetődő. Bioch 
a szent és a profán bonyolult kapcsolatát vizsgálja, és arra keres választ, vajon mi 
volt a valódi célja és tétje a királyok csodatévő erejét hirdető ideológiának. A hata
lomról, a természetfolöttiről, a felszentelésről és a csodákról alkotott kollektív kép
zeteket tanulmányozza. A könyv mai napig érvényes üzenete: a politikatörténetnek 
Figyelnie kell, az eseményeken túl, a hatalom alapjaira, az ideológiákra, a kormányzók 
és a kormányzottak közötti kölcsönös függésre, sőt az irracionális tényezőre is.

Egy ilyen méretű szellemi vállalkozáshoz képest a könyv végkövetkeztetése, fur
csamód, csalódást okozhat. Szerzője ugyanis úgy véli, egy kollektív illúzióval van 
dolgunk, egy olyan közös nagy tévedéssel, mint amit Bioch az I914-18-as háború 
során tapasztalt, s amelyről egy igen érdekes cikket is írt. De vajon leegyszerűsíthet
jük-e a királyok természetfeletti hatalmáról alkotott képzetet és a gőrvélykórosok cso
dálatos gyógyulását egy hatalmas álhírre?

Könyve elején Bioch így ír: „Minden vallási jelenségnek két hagyományos magya
rázata van. Az egyik, amit voltairiánusnak is nevezhetnénk, a tanulmányozott jelen
séget egy önmagában biztos, individuális gondolkodásmód tudatos művének látja. A 
másik ezzel szemben mélyről jövő és homályos társadalmi erők kifejeződését kutatja 
ugyanott; ennek szívesen adnám a romantikus elnevezést." Bioch a kétfajta magya
rázat egyesítését javasolta. Valójában azonban nem sikerült meghaladnia e két hagyo
mányos magyarázatot. Ez a könyv, amely a tanulmányozott jelenség leírását, elem
zését tekintve kiváló, végül is kudarc, aminek oka minden bizonnyal az, hogy nem 
kapott kellő támogatást a többi embertudománytól. Frazer" és Lévy-Bruhl' etnoló
giája nem volt megfelelő támasz, A társadalompszichológia, még Blondel" vagy 
Halbwachs36 munkái sem szolgáltak a szükséges inspirációval. Hiába gondolkodott 
Bioch társadalmi csoportokban, ez ebben az esetben nem segített az értelmezésben, 
mivel itt az emberi természet legmélyebb, legrejtettebb rétegeiről volt szó. 1931-ben 
Halbwachs öngyilkosságról szóló könyve kapcsán maga Bioch hívja fel a figyelmet, 
különleges intuícióval, a biológiai faktor fontosságára: „Olyan típusú kutatás ez, amit 
a történészek éppúgy, mint a szociológusok, a nehézségek miatt rendszerint elhanya
golnak: az emberi személyiség pszichológiai változatlansága, ha jobban meggondol
juk, tanulmányaink legkülönösebb posztulátumainak egyike." Ezeken a kanyargós ös
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vényeken a történésznek mindenképpen más tudományokat kell segítségül hívnia. A 
csodatévő királyokról írt könyv következtetéseinek hiányossága a mű úttörő jellegének 
tudható be: az embertudományok között létezik bizonyos paradigmatikus kölcsönös 
függőség.

Három könyv, három kutatási irány -  gazdaságtörténet, társadalomtörténet, kultúr
történet. Valójában, azt hiszem, ez a besorolás és az ilyesfajta kirekesztő meghatáro
zások nem felelnek meg Bloch gondolkodásmódjának. Az a késztetés, hogy a múlt 
jelenségeinek emberi dimenzióját megragadja, minden könyvében a valóság külön
böző rétegeinek elegyítésére ösztönzi. A szántóföldek alakjából és a parcella térképe
ken látható földfelosztásból Bloch a társadalomtörténetet olvassa. Stefan Czarnows- 
kinak,' a durkheimi' szociológia nagy lengyel képviselőjének munkáira hivatkozva, 
Bloch ráirányítja a figyelmet a tér megszervezésének vallási problematikájára is. Más 
alkalommal, a pénztörténet kérdéseinek tárgyalása közben ismét a társadalmi vonás 
jelentőségét hangsúlyozza: „A középkori pénz gazdaságtörténete -  jobban mondva, 
annak társadalomtörténete {kiemelés a szerzőtől, B. G.) — még megírásra vár (...) És 
ez a gazdaságtörténet csak akkor érhetné el kitűzött célját, ha nem feledkezne meg 
arról, hogy az emberi környezet különböző csoportokból áll, és ezek egymással el
lentétes életformái tükröződnek pénzügyi szokásaik eltéréseiben.” Számtalan alkalom
mal ismételte el, hogy a gazdaságtörténetnek a pszichológia tényeit figyelembe véve, 
a társadalmi szféra felé kell nyitnia. A feudális társadalom egységét egy közös társa
dalmi légkörben keresi, és éppen azt veti Georg von Below39 szemére, hogy nem 
értette meg, mennyire természetes módon gyökereznek az emberek közötti kapcsola
tok és intézmények a „közös mentalitásban”, Bgy társadalom megértéséhez éppoly 
fontosnak tartja megvizsgálni a társadalmi csoportok érzésvilágát és gondolkodásmód
ját, mint anyagi alapjait. Bár a kutatási területeknek és síkoknak ez a keresztezése 
nem jelenik meg ennyire tisztán a Rois thaumaturges-ben, Bloch ott is utal az orvos- 
történetre, a hiedelmek és babonák (a fogalomnak Jean-Baptiste Thiers által megha
tározott értelmében vett) történetére.

Bloch egész eljárásában tetten érhető ez a globálisra való törekvés. Ez a múlt ta
nulmányozásának megújítását célzó programjának fő vonása. Hogy ezt jól megértsük, 
vizsgáljuk meg egyrészt ennek módszertani kiindulópontjait, másrészt szellemi kon
textusát,

Marc Bloch akkor kezdte történeti pályáját, amikor a történelemnek von Ranke40 
tanaihoz igazodó paradigmája volt mértékadó. Megkérdőjelezése a nagy módszertani 
viták során ugyan felkavarta a történészek nyugodt le!kiismeretét, ám a létező modell 
felváltására más, az előbbihez mérhetően összefüggő rendszer nem vetődött fel. Az 
Ecole Normale Supérieure 1904-es évfolyama, melybe Bloch is tartozott, a társada
lomtudományok episztemológiai41 státusáról és módszereiről folyó viták közepette 
formálódott, amelyekre Lacombe,42 Seignobos,43 Simiand,44 Mantoux45 állásfoglalása 
nyomta rá bélyegét. A német historiográfiával megismerkedve a fiatal francia történész 
a módszerekről folytatott nevezetes vita (Methodenstreit), a Kari Lamprecht46 munkái 
körüli vihar kellős közepén találta magát. Vagyis tanulóévei a nagy módszertani viták 
és annak az egyre növekvő igénynek a korszakára estek, hogy a történelem közeledjék
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az egzakt tudományokhoz. Ez volt az Henri Berr által hirdetett történeti szintézis 
iránti lelkesedés ideje is.

Már hangsúlyoztuk a francia emberföldrajzí iskola hatását. De Marc Bloch intel
lektuális személyiségének kialakításában a durkheimi szociológia kapta a főszerepet. 
Évekkel később egy Simiand-ról szóló cikkében így írt erről: „Azoknak az emlékeire 
hivatkozom, akik a hajdani Année sociologique-ban tanulóéveik egyik legjobb szel
lemi ösztönzőjét találták”. E tanulmányok hatása nem csak a gyógyító királyokról írt 
könyvében lelhető fel, de minden más munkájában is, abban, ahogy a történelmi 
jelenségeket értelmezi, ahogy elveti a német historicizmust, az Antibegrifflichkeit-et*'1. 
Bloch durkheimi beállítottsága nem teljesen egyezett a Revue de Syníhése historique 
körének fő irányaival, és az Annales megindításakor ellentétbe került kiadójuk, Max 
Leclerc*8 szociológiával szembeni gyanakvásával. Egyébként Lucien Febvre is elha
tárolta magát egyfajta „szociologizmustóP a történeti értelmezésben, elismerve ugyan
akkor azt is, nemzedéke mennyit köszönhet a durkheimi iskolának.

A Métier d ’historien-beo Bloch értékeli a durkheimi szociológia történészekre gya
korolt hatását. E szociológiának köszönhető, hogy megtanultak „mélyebbre hatolni a 
vizsgálatokban, jobban megragadni a problémát, kevésbé »olcsón« gondolkodni.” De 
Bloch rámutat arra is, hogy a durkheimi szociológia, miközben az emberi fejlődés 
lényéből kiindulva a „racionális megismerés” alapelveit kívánja lefektetni, az élet 
minden olyan aspektusát figyelmen kívül hagyja, amelyek nem hajlandók engedel
meskedni ezeknek az alapelveknek. Végül eljut annak kijelentéséig, hogy a durkheimi 
szociológia már a múlté. A történelem válságát nem ilyen recept szerint akarja meg
oldani.

A történeti gondolkodás korabeli válságára Bloch a társadalomtörténet, az össze
hasonlító és kritikai történetírás irányában keresi a megoldást.

„Ragaszkodunk a »társadalmi« szóhoz” -  írta 1928-ban André Siegfriednek4 be
számolva az új folyóirat tervéről. Azt is elmagyarázta, hogy a társadalom és az osz
tályok szervezetének vizsgálatára gondolt. Fontos ez a megjegyzés. Az új folyóirat 
elsősorban az egykori és a jelenkori gazdaság kutatása felé kívánt fordulni, Bloch 
még a L ’évoiution éeonomique címet is javasolta. Az Annales egymást követő cím
változásai képet adnak a társadalomtörténet növekvő fontosságáról: tíz évvel az ala
pítás után, 1938-ban következik be az első változtatás Annales d'histoire sociale-ra. 
Az az állhatatos kutatás, amellyel Bloch minden jelenség társadalmi oldalát vizsgálta, 
lehetővé tenné, hogy minden művét a társadalomtörténeti rubrikába soroljuk. Minden 
gazdaságtörténeti kutatásnak -  írja AJfons Dopsch50 nézeteivel kapcsolatban -  társa
dalmi jellegűvé kell válnia, ha valódi célját el akarja érni. Sőt, Huizinga' 1 nagy műve 
mellé tett széljegyzetként azt állította, hogy nem lehet a középkor alkonyának pszi
chológiai klímájáról beszélni anélkül, hogy ezt ne vonatkoztatnánk a társadalmi cso
portokra .

A történelem folyamatának ábrázolásában mindig is távol állt tőle a monista de
terminizmus , bár nagy érdeklődéssel fogadta Lefebvre des Noéttes értekezését a 
szállítási technikáknak a civilizációs fejlődésre gyakorolt hatásáról, és figyelemmel 
kísérte a marxizmus jelenlétét is a társadalomtudományokban. A történettudomány 
területén egyetlen szűkítést fogadott el, azt, amely az emberhez vezet. Híres mondása 
a történész és a mesebeli emberevő óriás közli hasonlóságról" nem csupán hatásos
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fordulat akart lenni, hanem intellektuális vállalkozás is: olyan heurisztikus54 útmuta
tás, amely a történészt a biológiai és pszichológiai valóság felé tereli. Ami az elsőt 
illeti, ez csak bizonyos mértékig lehetséges, a biológia és a történelem közötti pár
beszéd nehézségei miatt- A  másodikkal kapcsolatban viszont bátran állíthatjuk, hogy 
a kollektív pszichológiára való szűkítés -  de vajon szűkítés-e ez egyáltalán? -  mind
inkább gondolkodásmódja legfőbb elemévé vált. A jobbágysors történetének bemu
tatása, írta 1933-ban, egyet jelent „egy kollektív fogalom, a szabadságtól való meg
fosztás történetének’' bemutatásával. Halbwachs társadalmi morfológiáról írt könyvé
nek ismertetésében 1939-ben Bloch hangsúlyozta: „Mindenekfelett a pár exellence 
társadalmi elem, s annak anyagi megjelenési formái mögötti megragadásához szük
séges erőfeszítés irányában leszünk nyitottak. A mentális elemet értem ez alatt.” Vagy 
a Métier d ’historien-nek a fekete pestissel kapcsolatos gondolata: „A járvány csak bizo
nyos társadalmi -  vagyis mélyebb lényegét tekintve mentális -  feltételek miatt teijedbetett 
ilyen gyorsan, és morális következményeit csak a kollektív érzékenység sajátos hajlamai 
magyarázzák." Ez az emberre, annak viselkedésére és létezésére összpontosító, a biológiai 
tényezőket nem elhanyagoló társadalomtörténet igen közel áll hozzánk.

Marc Bloch életműve gyakran a társadalmi szféra bizonyos sajátosságát mutatja be 
a történelemben, de mindig és mindenekfelett a történeti vizsgálódás kiszélesítésének 
programjáról van szó, az addig lenézett témakörök és ki nem használt megfigyelőpon
tok bevezetésével. Székfoglalójában Eileen Power55 idézte lord Actonnak" azt a mon
datát, miszerint a történészek kezdik megtanulni, hogy az ételt a konyhában kell ke
resni. Eljutni a mindennapok struktúráihoz, az emberek és a csoportok közötti szoli
daritásokhoz és konfliktusokhoz, a nagyobb együtteseket jelentő államokhoz, társa
dalmakhoz és civilizációkhoz -  ez egy globális és mélyreható történetírói program 
volt. Hiszen Marc Bloch a társadalomtörténetet nem különálló területként kezelte, 
hanem osztotta Lucien Febvre meggyőződését, hogy a történelem „meghatározásából 
következően teljes egészében társadalmi.”

Az összehasonlító történetírás Blochnál főként mint a múlt tanulmányozásának és 
bemutatásának egyik módja jelenik meg. Ezt alkalmazza a Rois thaumaturges-ben 
Angliát és Franciaországot hasonlítva össze, a Caractéres originaux, mondhatnánk, 
az angol és a kontinentális mezőgazdasági rendszer összehasonlításából születik; a 
Sorbonne-on tartott első előadása a francia uradalom és az angol udvarház összeha
sonlításával foglalkozott. Az európai társadalmak összehasonlító története, ahogyan 
azt Bloch a College de France-ban indítványozta, kutatásai fő kérdését és egyben 
Franciaország és a középkor egyfajta elgondolásának módját jelentette. Összehasonlító 
módszere mind a mai napig vitákat és ellenvéleményeket vált ki. Álláspontját pedig 
világosan kifejtette az 1928-as oslói történészkongresszuson: az összehasonlító mód
szernek a hasonlóságok és különbözőségek feltárását egyaránt kell szolgálnia, és csak 
egymáshoz közeli jelenségek és együttesek vizsgálatára terjedhet ki. Korlátáit az a 
törekvés határozza meg, amely az összehasonlító módszerben egy-egy csoport, társa
dalom vagy civilizáció sajátos jellemzőinek feltárására szolgáló hajszálpontos eszközt 
kívánja látni; ahhoz, hogy az összehasonlítás valós eredményeket hozzon, a térbeli 
és időbeli támpontoknak azonosaknak kell lenniük Ilyen feltételek mellett az össze
hasonlító módszer képes megjeleníteni az igazi problémákat, és lehetővé teszi egy 
kutatási kérdőív összeállítását. Bloch azonban munkáiban gyakorta folyamodik egy
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kevésbé pontos és általánosabb összehasonlításhoz. Az európai feudalizmust veti össze 
az ázsiai feudalizmussal, Frazer-lől merít a királyi hatalom mágikus jellegére vonat
kozó példákat, a barbár betörések utáni Európa helyzetét a XIV. századbeli annamila 
vagy sziámi terjeszkedés által keltett vi barokkal1; hasonlítja össze. így az összeha
sonlító módszerben eszközt látott arra, hogy a történelmet egy egzakt tudomány stá
tusához közelítse -  és ebben az esetben a módszer kötelez. Ráadásul szereti az 
összehasonlítást. Ki tudja, vajon a mesék emberevő óriása az emberhúson kívül sze
reti-e az összehasonlítást is? Ha nem, úgy nagy kár.

Kétségkívül megállapíthatjuk, hogy az összehasonlító történetírás Bloch számára 
nem különálló terület. Ha néha „egészen tudományos diszciplínád ként beszél is róla, 
valójában csak egy gondolkodási metódust ért ez alatt. És talán a történészi munka 
és diszkurzus olyan újjászervezését, mely eredményeiket összehasonlíthatóvá tenné,

A történeti jelenségek és folyamatok „érthetőségét” kívánva, Marc Bloch szembe
helyezkedik az idiografikus leírások58 elméleti elkötelezettségének elutasítóival. Ihle
tet nem Dilthey-lőr merített -  a versieken és a comprendre60 csupán szótárilag 
egyenértékűek -  hanem sokkal inkább a francia pozitivizmusból, Auguste Comte61 
eszméiből. A XX. század elejének gondolkodásába beépült az a meggyőződés, hogy 
a tudományos megismerés logikája azonos a természet tanulmányozásában éppúgy, 
mint az emberében, így Bloch valamennyi -  implicit és explicit62 -  elméleti lépése 
a tudomány egyfajta felfogásából ered. Ez még a forma tekintetében is tettenérhető. 
Sűrűn veszi hasonlatait a reáltudományok vagy az élettan tárgyköréből, hivatkozik az 
embriológiára,63 a fizikára, az orvostudományra. Azokban a változásokban, amelyek 
a tudományos episztemológiában Einstein elméletének hatására mentek végbe, az ön
magukban immár kevésbé biztos természettudományok és a kritikai vizsgálódás 
fejlődése következtében egyre pontosabbá váló humán tudományok közeledése mellett 
szóló érvet látja. A történelemben a tévedés és a hazugság kiiktatásáról van szó -  
ennek a témának szenteli a Métier d'historien legjobb oldalait. Bloch ebben látja a 
humán tudományok eredetiségét a természettudományokhoz képest. „A forrásnak, a 
humán tudományok eme hűséges szerszámának, kritikája -  írja 1934-ben -  ellentétben 
a természettudományokkal, a mi kísérleteink eredeti eszköze.” A történész igazság- 
keresésének egyfajta erkölcsi dimenziót tulajdonít, önmagában való értéknek tekinti. 
A második világháború alatt Fougéres-ben ezekkel a megható optimizmust sugárzó 
szavakkal fejezte be a kritikai módszerről írt apológiáját: „A történelem joggal szá
míthatja legbizonyosabb dicsőségei közé azt, hogy technikájának kidolgozásával új 
utat nyitott az emberek előtt az igazsághoz, következésképp az igazságossághoz.”

*

Marc Bloch írásait globális szövegként és az emberről szóló dokumentumként kezel
tem. Ennek az álláspontnak megvannak a maga hibái, ezzel tisztában vagyok. A tudós, 
a tanár, a szellemi mozgalom szervezőjének megértéséhez és megismeréséhez más 
dokumentumokat is fel kellene használni, az emlékekhez, levelezéséhez, személyes 
irataihoz kellene folyamodni. Ha most csak röviden is, de rátérek az életrajzára, ezzel 
Marc Bloch halálának, mint szövegnek a problémáját akarom felverni; a szövegét, 
melynek olvasata elengedhetetlen az ember és a történész megértéséhez. Testamentu

148



ma, korunk nagy dokumentuma beszél arról, miként látta saját pusztulását; utolsó 
pillanatainak társai az általa megélt és felvállalt halál kegyetlenségéről vallanak ne
künk. Ezeket a dokumentumokat lehetetlen összefoglalni; csak a belőlük áradó vilá
gosságra és az elképzelt és megélt közötti hihetetlen összhangra szorítkozom. Minden 
szó túl patetikus lenne, minden hallgatásra szólít. Ha a csendet mégis megtöröm, csak 
azért teszem, hogy a történész életrajzára a végső dráma szemszögéből vessek egy 
pillantást, hogy az ő saját életrajzára alkalmazzam a visszafelé haladás általa olyannyi
ra kedvelt módszerét.

Ez az életrajz egy egyetemi ember klasszikus curriculum vi/ue-jeként jelenik meg. 
Apja e le te tn i tanár, az ő nyomdokait követi a francia szellemi elit Ulm utcai nevei- 
déjébe" járva. Aztán a középiskolai tanárság, az első világháború, a strasbourgi egye
temi tanszék, a Sorbonne, kutatásainak nemzetközi hírneve, részvétel a nagy francia 
intellektuális vállalkozásokban és főként az Annales létrehozása, meg annak a vala
minek a kialakítása, amit Lucien Febvre és ő a folyóirat keletkezésétől fogva az ^tn- 
nales szellemének” nevezett. Erről mind elmondható, hogy megfelel a tudományos 
siker fogalmának. És aztán felötlik a háború alatti Lyon utcáinak képe: „Marc Bloch, 
felöltőjének gallérját fázósan felhajtva, kezében botjával” részt vesz az ellenállás drá
májában és mindennapjaiban, álneveket és hamis iratokat váltogatva. Georges Alt
ma n65 így emlékezik erre: „Képzeljék hát el ezt az alkotó csendre, könyvekkel teli 
dolgozószoba szorgos nyugalmára teremtett embert, amint utcáról utcára rohan, az 
Ellenállás titkos levelezését betűzi velünk együtt egy lyoni manzárdlakásban..." Ter
mészetesen sok francia egyetemi ember vett részt az Ellenállásban, de ennek a már 
hajlott korú párizsi professzornak -  már az Étrange défaite [Különös vereségj-ben 
„öreg történészként" beszél magáról -  a helye valahol nagyon magasan van, nemcsak 
a vég ismeretében, hanem mert tudatosan választotta a bátorságot, a kockázatot, a 
szolgálatot és az önfeláldozást. Felesleges kérdésfelvelés-e, ha megpróbáljuk megér
teni viselkedését?

A történész munkáját az emberek szolgálatában végzett munkának tekintette. Henri 
Pirenne-t, az általa legcsodálatosabb és mesterének tartott történészt követve sokszor 
emlegette, hogy az igazi történésznek mindig az „élet felé” kell fordulnia, hogy már 
a történelmi kutatás logikája is a jelenre irányítja a figyelmet. Tollából ritkán jelentek 
meg politikai állásfoglalások, csak az Étrange défaite-ben,60 Franciaország összeom
lásának friss hatása alatt, készít politikai mérleget, melyben nem kíméli hazája társa
dalmi és katonai elitjét, de a francia társadalom valamennyi osztályának önzését is 
vizsgálat alá veszi. Felidézi nemzedéke álmait, illúzióit és csalódásait: a szakszervezeti 
mozgalomba velett hitet és a csalódást, hogy az képtelen túllépni az anyagi követe
lések szintjén, a Népfront iránti lelkesedést és a keserűséget, amely a szertefoszlott 
illúziókat követte. Az események, és különösen azok, amelyekben maga is részt vett, 
úgy érezte — a jövendő történészei iránti szolidaritásból —, tanúskodásra kötelezik. A 
két háború alatt figyelmesen szemlél és jegyzetel: a politikai analízis és a szociológiai 
elmélkedés lenyűgöző összekapcsolásával és a francia hadsereg legöregebb kapitá
nyának hiteles tanúságával mindarról, amit hazája összeomlásáról látott és tudutt, az 
Étrange défaite azóta is a jelenről szóló könyv példaképe. De a tanúság vágyán túl, 
ott az elkötelezettség.
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Bloch első és második világháborús jegyzeteit olvasva, szembeszökő az a komoly
ság, amellyel katonai szolgálatáról és általában a katonai mesterségről szól. A ma
gyarázat azonban egyszerű: a háború „egyszerre borzalmas és ostoba”, de a hadba 
hívott polgár viselkedését a haza védelmének parancsa szabja meg. 1939-ben ehhez 
a totalitárius rendszer gyűlölete, a diktatúrákkal szembeni ellenállás is társult. Ez a 
liberális és republikánus meggyőződésű történész azok közé tartozik, akiknek „a Mar- 
seillaise nem szűnt meg a haza tiszteletét zengeni”. Állította, hogy senkinek sincs 
joga kivonni magát a hazáért hozandó áldozat alól. 1941 március 18-án, Clermont- 
Ferrand-ban kelt végrendeletéin így írt: „Hazámat, melyhez régi családi hagyomány 
és a tőle kapott lelki és történeti örökség fűz, s melyen kívül képtelen vagyok elkép
zelni más helyet, ahol kedvemre lélegezhetnék, nagyon szerettem és minden erőmmel 
szolgáltam ” Megállapítás és magyarázat is ez, amiből volt egy másik is. Meggyőződé - 
ses hitetlenként kérte, hogy világi módon temessék. De aztán szemtől szemben a 
halállal, az antiszemitizmussal, az Izrael népének teljes kiirtását hirdető ideológiával, 
kimondja, hogy zsidónak született.

Nem felejthetjük el, hogy Marc Bloch gyermekkora és ifjúsága a Dreyfus-ügy ide
jére esik. Ez az ügy egy egész nemzedékre nyomta rá a bélyegét. Bloch nyíltan 
vallotta, hogy teljes mértékben az „Úgy” nemzedékéhez tartozónak érzi magát, és ez 
az École Normale Supérieure-ön inkább idősebb iskolatársaihoz, mint a fiatalabb év
folyamokhoz közelítette. Az ügy emléke életre szóló nyomot hagyott Blochban. Az 
1898-99 években az Henry ezredes67 emlékművére folytatott gyűjtés világos képet 
nyújt a kor hangulatáról: az „igazi franciák”, „Franciaország franciái” akkoriban azt 
ordították: „Éljen Franciaország! halál a zsidókra!” Meg azt: „a zsidó nem francia”, 
a zsidók hazátlanok, a zsidóknak nincs helyük a hadseregben. Negyven évvel később, 
az Étrange défaite egy lapján Bloch így válaszolt ezekre a zavaros vádakra: „Zsidó 
vagyok (...) Ez nem tölt el büszkeséggel, de szégyennel sem (...) Származásomra csak 
egyetlen helyzetben hivatkozom: ha egy antiszemitával kerülök szembe.” Ha úgy gon
dolom, hogy ennek a katonának és ellenállónak, Franciaországért harcolók fiának, 
unokájának hazafiságváHálásában a judaizmus is közrejátszott, az nem a létében fe
nyegetettség állapota miatt, hanem mint érv szerepelt; így talált módot arra, hogy 
megerősítse: hazája szolgálatára készen, azonosult egy földdel, emberekkel, egy ci
vilizációval, Franciaországgal .

Marc Bloch élete egyúttal üzenet arról is, hogy hol a helye a történésznek a köz
életben. Ami nem magától értetődő. A történész túl sokat tud a politikai játszmákról, 
a tervek és megvalósulásuk közti különbségről, a kívánt és a lehetséges eltéréséről 
ahhoz, hogy ne erezzen zavart, ha politikailag elkötelezi magát. Túl sokat tud arról 
is, milyen kétes célok érdekében használták fel a történelmet, hog^ tudományát ne 
akarja távol tartani a közélettől. Marc Bloch, aki dilexit veritatent , úgy gondolta, 
hogy az igazság kutatásának előfeltétele az igazság védelme és szolgálata az életben, 
hogy a történelemnek és a történésznek az igazság és az igazságosság, a szabadság 
és testvériség szolgálatában kell állnia. Nem hiszem, hogy hűtlen lennék gondolata
ihoz, amikor azt mondom, Danzigért, végül is, meg lehet halni 6Q Hiszem, hogy fontos 
ez az üzenet, amely egy nagy történész életének és munkásságának egységén alapul.

150



Jegyzetek
1 A Marc Bloch-konferencián 1986. június 17-én Párizsban elhangzott előadás 

szövege. A szerző távoilétében (visszatartották Lengyelországban) a tanulmányt 
Jacques Le Goff (1. a 31. jegyzetet) olvasta fel,

2. Lelewel, Joachim (1786—1861): lengyet történész, a lengyel kritikai történetírás 
megalapítója. Különösen fontosak a középkor földrajzára vonatkozó munkái. -  
Főbb művei: Géographie du moyen-áge [A középkor földrajza]. (1850.); La 
Pologne au moyen-áge [Lengyelország a középkorban]. I—III. k. (1846-1851.)

3. Buják, Frandszek (1875-1953): jelentős lengyel gazdaságtörténész.
4. Rutkowski, lan (1866—1949). lengyel agrártörténész, a két világháború közötti 

lengyel gazdaságtörténeti iskola megalapítója
5. Kula, Witold (1916-1988): lengyel gazdaságtörténész. Fő kutatási területe a 

XVII—XIX. századi mezőgazdaság története, elsősorban Lengyelországban. — 
Fontos műve: Teória ekonomiczna ustroju feudalnego [A feudális rendszer gaz
dasági elmélete], (1962.)

6. Febvre, Lucáén (1878—1956): francia történész. Első jelentős munkája: Philippe 
II. et la Franche-Comté [II. Fulöp és a Burgund Grófság] c. doktori értekezése 
volt (1911). Az Annales c. folyóirat egyik alapítója volt 1929-ben. Jelentősége 
főként a történetelmélet és a társadalomtörténet terén igen nagy. Utóbbit más 
tudományágakkal összefüggésben igyekezett vizsgálni. Pl. Le probléme de 
l'incroyance au XVIe siécle, la religion de Rabelais [A hitetlenség problémája 
a XVI. században, Rabelais vallása], (1942.)

7. A mű teljes címe: Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien [A történelem 
védelmében, avagy a történész mestersége], (1949.)

8. Henri Pirenne-ről i. James L. Cate tanulmányát e kötetben.
9. Fernand Braudelről i. Jean-Frantjois Bergier írását e kötetben. -  Az említett 

Braudel-mű teljes címe: La Médiíerranée et le monde méditerranéen a l'épo- 
que de Philippe II.[A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korá
ban]. (1949.)

10. sui generis (latin): sajátos, különleges, egyedi.
11. Füstéi de Coulanges, Niima Denis (1830-1889): francia történész. A pozitivista 

elvek szerint hirdette a természettudományos módszerek alkalmazását a törté
nettudományban, és hangsúlyozta, hogy a történeti kutatásnak szigorúan a for
rásokra kell épülnie. Kortársaira és a későbbi történésznemzedékekre nagy ha
tást gyakorolt. -  legfontosabb művei: La cité antique [Az antik állam], 
(1864.); L'histoire des institutions potiíiques de lancienne Francé [A régi 
Franciaország politikai intézményeinek története]. I-VL k. (1875-1893.)

12. Ábel, Wilhelm (1904—1985): német agrártörténész. A tanulmányban említett 
mű: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vöm 13, bis IQ. Jahr- 
hundert [Agrárválságok és agrárkonjunktúra Közép-Eurépában a XIII—XIX. 
században[. (1935.)
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13. terra incognita (latin): ismeretlen föld -  átvitt értelemben: ismeretlen tudásterü
let.

14 Ffister, Christian (1857-1933): francia történész, 1904-től a Sorbonne pro
fesszora. Fő kutatási területe a későközépkori francia történelem és Lotharingia 
története volt.

15. Blanche de Castille: Kasztíliai Blanka (1187-1252): IX. Alfonz kasztíliai király 
(1170-1214) leánya, VIII. Lajos francia király (1223-1226) felesége. Férje ha
lála után fia IX. (később: Szent) Lajos (1226—1270) helyett 1226—1236 között 
régensként kormányozott. — Bloch cikke: Blanche de Castille et les serfs du 
chapitre de Paris [Kasztíliai Blanka és a párizsi káptalan jobbágyai]. In: Mé- 
moires de la Société de l’H'tsloire de Paris et de l'íle de Francé [Párizs és az 
lle-de -Francé történetével foglalkozó társaság értekezései]. 1911. 224—272. I.

16. Az Adolph Thiers-alapítványt 1891-ben az államférfi sógornője hozta létre. Az 
alapítvány három éven át támogatást nyújtott fiatal kutatóknak, hogy elkészít
hessék doktori értekezésüket.

17. A „servage” kifejezést magyarra „jobbágyság"-kent lehetne fordítani. (Kosáry 
Domokos jegyzete. In: Marc Bloch: A történelem védelmében. Bp. 1974. 83. 1. 
-  A fogalom értelmének pontosításához I. : M. Bloch: Az európai társadalmak 
összehasonlító történelméről. In: Uo. 83- 89 . I.)

18. École Normale Supérieure (francia): Felsőfokú Tanárképző Főiskola, párizsi 
felsőoktatási intézmény, mely 1808-tól foglalkozik magas szinten a tanárkép
zéssel. 1903-ban a Sorbonne-hoz kapcsolták. A pályázat útján kiválogatott 
kitűnő hallgatók az egyetemi órákat látogatják, de bizonyos számú órát az ENS 
önállóan ad. Az intézmény mintául szolgált a budapesti Eötvös Kollégium szer
vezésekor.

19- Bücher, Kari (1847-1930): német gazdaságtörténész és szociológus, a német 
közgazdaságtan történeti iskolájának legjelentősebb alapítója (1883). A társa
dalmi fejődés három fokozatát különböztette meg: zárt gazdálkodás, városi gaz
dálkodás, közgazdaság. -  Fő művei: Die Entstehung dér Volkswirtschaft [A 
nemzetgazdaság keletkezése]. (1893 ); Arbeit und Rythmus [Munka és ritmus]. 
(1896.)

20. Berr, Henri (1863-1954); francia történész. A szintetikus látásmód hirdetője- 
ként 1900-ban megindította a Revue de Synthése historique c. folyóiratot. Má
sik sorozata, a Monographies provinciales, Franciaország különböző tájairól 
közölt feldolgozásokat.

21. Perrin, Charles Edmond (1887-1974): francia középkor-kutató.
22. A fogalom Fernand Braudeltől származik, I. Jean-Framjois Bergier írását e kö

tetben,
23. Hintze, Ottó (1861-1940): német történész, a komparatív történetírás egyik út

törője. Fő kutatási területe a porosz állam története (amit egyszersmind általá
ban a modern állam kialakulásának paradigmájaként tekintett), III. az európai 
jogrend, közigazgatás története. -  Fontos műve: Die Hohenzollern und ihr
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Werk: Fünfhundert Jahre vaterlándischer Geschichte [A Hohenzollemek és 
művük: a haza történetének ötszáz éve]. (1915.)

24. Kienast, Walther (1896-1985): német történész. Fő kutatási területe a középko
ri Nyugat-Európa története és az összehasonlító alkotmánytörténet volt. Fő 
műve: D ie deutschen Fürsten im Dienste dér Westmáchte [A német fejedelmek 
a nyugati hatalmak szolgálatában]. I—II. k. (1924-1931.)

25. Vinogradoff (Vinogradov), Paul (1854-1925): orosz származású oxfordi törté
nész és jogszociológus. -  Fontos műve: Villainage in England [Villainage 
(-jobbágyság) Angliában]. (1892.)

26. Stenton, Frank Marry (1880-1967): angol történész.
27. Cal mette, Josepb (1873-1952): francia középkor-kutató.
28. Duby, Georges (1919- ); francia történész, az Annalesiskolsi egyik legismer

tebb képviselője. Fő kutatási területének, a középkornak problémáit a modem 
antropológia módszereivel közelíti meg: a maitól idegen kultúrát saját kontex
tusában akarja értelmezni. -  Fő művei: Le temps des cathédrales [A katedráli- 
sok kora]. (1976.); (R. Mandrou-val:) Histoire de la civilisation fran$aise [A  
magyar kiadás címe: A francia civilizáció ezer éve]. (1968.)

29. Le Goff, Jacques (1924-): francia történész. Fő kutatási területe a középkori 
társadalomtörténet. — Főbb müvei: Les Intellectuels au moyen ágé [Az értelmi
ség a középkorban]. (1957.); La naissance du purgatoire [A purgatórium szü
letése]. (1981.)

30. Hamack, Adolf (1851-1930): német filológus, az ókeresztény irodalom kutató
ja. Inkább pályája első felében, politikai-tudományszervezői tevékenysége előtt 
keletkezett tudományos életműve a kor legnagyobb tudósai mellett jelöli ki a 
helyét. -  Legfontosabb műve: Lehrbuch dér Dogmengeschichte des Christen- 
tums in den ersten drei Jahrhunderten [Az első három évszázad keresztény 
dogmatörténetének tankönyve]. (1889.) Hatalmas népszerűségre tett szert a Das 
Wesen des Christentums [A kereszténység lényege] (1900.) c. előadássorozata.

31. Granet, Marcel (1894-1940): francia sinológus, szociológus, író. A modem tár
sadalomtudományok tanulságait példamutatóan érvényesítette a kínai társada
lomtörténet korai szakaszának kutatásában, Kína hagyományainak történeti 
szempontú értékelésében. -  Néhány fontosabb műve: Fétes et chansons ancien- 
nes de la Chine. [Kína ősi ünnepei és dalai], (1919.); La pensée chinoise [A 
kínai gondolkodás]. (1934.)

32. görvélykór (skrofulózis: latin-görög): a nyirokmirigyek fertőzés okozta, több
nyire gümőkőros eredetű, lassú és kínos lefolyású gyulladása.

33. Frazer, Sir James George (1854-1941): skót etnológus, klasszika-filológus, az 
összehasonlító vallástörténet egyik megalapítója. A primitív népek vallási és 
mágikus szertartásait kutatta; az antropológiai kutatások úttörője. -  Fő műve: 
The Golden Bough. A Study Ín Magic and Religion [Az aranyág. Tanulmány a 
mágiáról és a vallásról]. (1890.)
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34. Lévy-BruhI, Lucien (1857-1939): francia gondolkodó. A kezdetleges társadal
mak etnológiájának, mitológiájának, lélektanának területén végzett kutatásainak 
eredményei alapvető jelentőségűek. — Főbb művei: La mentalité primitive [A 
primitív gondolkodás]. (1922.); L ’expérience mistique et les symboles chez les 
primitifs [A misztikus tapasztalat és a jelképek a primitív népeknél]. (1938.)

35. Blondel, Maurice (1861-1949): francia keresztény filozófus.
36. Halbwachs, Maurice (1877-1945): francia szociológus, Durkheim munkatársa. 

Kutatásai jelentős részben a szociálpszichológia területére irányultak; munkáit a 
XX. század eleji szociológia legfontosabb művet közt tartják számon. -  A Ge- 
remek-tanulmányban említett műve: Les causes du suicide [Az öngyilkosság 
okai]. (1930.)

37. Ciarnowski, Stetán Zygmunt (1879-1937): lengyel szociológus, keltista.
38. Durkheim, Emilé (1858-1917): francia szociológus, a pozitivizmus képviselője 

volt, a társadalomelmélet és az empirikus társadalomkutatás összehangolására 
törekedett. A társadalom életének jelenségeit a „kollektív tudatra” vezette 
vissza. Az öngyilkosság vizsgálata kapcsán megalkotta az „anómia” fogalmát 
(Görög: törvénytelenség, itt: a társadalmi normarendszer zavara, e normák ha
tóerejének csökkenése, viszonylagossá válásuk.) Fontosak valláselméleti, neve
léstörténeti munkái is. Tanítványait az általa 1896-ban alapított L ’année socio- 
logique c. folyóirat köré szervezte. — Néhány fontosabb műve: De la division 
du travail social [A társadalmi munkamegosztásról]. (1893.); Le suicide [Az 
öngyilkosság]. (1897.)

39. Below, Georg von (1858-1927): német történész. Fő szakterülete az alkot
mánytörténet ; módszertani tevékenysége is jelentős. — Fontos műve: Dér 
deutsche Staat des Mittelalters [A középkori német állam]. (1914.)

40. Leopold Rankéról I. Marczali Henrik tanulmányát e kötetben.
41. episztemológia (görög-latin): ismeretelmélet.
42. Lacombe, Paul (1833-1919): francia filozófus és szociológus. A történettudo

mány szociológiai megalapozását kísérelte meg. -  Fő műve: De l ’histoire con- 
sidérée comme science [A történelemről, mint tudományról]. (1894.)

43. Seignobos, Charles (1854—1942): francia történész, — Főműve: Histoire pol'tti- 
que de VEurope contemporaine. Evolution des partis et des formes politiques 
1814-1914 [Európa jelenkori politikai története. A politikai pártok és formák 
fejlődése 1814-1014]. (1924.)

44. Simiand, Francois (1873—1935): francia történész.
45. Mantoux, Paul (1877-1956): francia történész. 1906-ban La révolution indus- 

trielle au XVIUe siécle [Az ipari forradalom a XVIII. században] c. doktori 
értekezésével, e hatalmas gazdasági és társadalmi szintézissel új utakat nyitott a 
kutatás számára.

46. 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 müve: Deutsche
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Geschichte [Német történelem]. I—XII. k. (1891 —1909.) -  Methodenstreit (né
met): módszer-vita.

47. Anti begriffli eh keit (német): vsz. fogaloméi lenesség.
48. Leclerc, Max (1864-1932): francia író, kiadó, újságíró.
49. Siegfried, André (1875—1959): francia közgazdász. A társadalom alakulásában 

a gazdasági alapokon kívül a földrajziakra is felhívta a figyelmet. — Főbb 
művei: Aspects du vingtiéme siécle [Szempontok a huszadik századhoz]. 
(1955.); USA. Aufstieg zűr Weltmacht. [USA. Út a világhatalomhoz]. (1956.)

50. Dopsch, Alfons (1868-1953): osztrák gazdaság- és kultúrtörténész. Fő kutatási 
területe a korai középkor volt. -  Jelentősebb művei: Die Wirtschaftsentwick- 
lung dér Karolingerzeit [A Karoling-kor gazdasági fejlődése], (1913.); Wirtschaft- 
tiche und soziale Grundlagen dér europaischen Kulturentwicklung [Az európai kul
túra fejlődésének gazdasági és társadalmi alapjai]. I—II. k. (1923—1924.)

51. Johan Huizingáról I. Werner Kaegi tanulmányát e kötetben.
52. monista determinizmus (görög-latin): egy ok, alapeiv általi meghatározottság.
53. „A jó történész hasonló a tündérmese óriásához. Tudja, hogy bárhol is érzi 

meg az emberhús szagát, ott az ó zsákmánya fekszik." — írta Bloch a Métier 
d'historien-ben.

54. heurisztikus (görög-latin): rávezető, kitaiáltató.
55. Power, Eileen (1889—1940): angol középkor-kutató.
56. Acton, John Emerich Edward Daíberg, Lord (1834-1902): angol történész és 

filozófus, 1895-től a cambridge-i egyetem újkori történelem professzora. Ér
deklődése homlokterében a politikai morál kérdései álltak. Fő művei előadásai 
melyek többségét csak halála után adták ki.

57. -  annamita terjeszkedés: a vietnamiak (annamiták) a X. században rázták le a 
kínai fennhatóságot, és a XII. században hosszan tartó harcot kezdtek a gazdag 
Csampa állam ellen, amely a XV. század végére összeomlott, és a vietnamiak 
bekebelezték.
-  sziámi terjeszkedés: a XIV. században kialakuló sziámi állam sorozatos tá
madásai a XV. század derekára felmorzsolták a khmer birodalmat.

58. idiografikus leírás: A társadalomtudományi kutatás egyik lehetséges megközelí
tési módszere. Az idiografikus (önleíró, önjellemző) tudomány nem keres álta
lános törvényszerűségeket, a vizsgált jelenségeket saját összefüggéseikben és 
sajátos folyamataikban igyekszik megérteni.

59. Dilthey, Wilhelm (1833-1911): német filozófus, a szellemtörténeti irányzat 
megalapozója. Felfogása szerint a filozófia és a történeti tudományok közötti 
kapcsolatot a „megértés tudománya", a hermeneutika teszi lehetővé. -  Fonto
sabb művei: Einleitung in die Geisteswissenschaften [Bevezetés a szellemtudo
mányokba], (1883.); D ér Aufbau dér geschichtlichen Welt in den Geisteswis
senschaften [A történeti világ felépítése a szellemtudományokban], (1910-)

60. verstehen (német), comprendre (francia): érteni
61. Comte, August (1789-1875): francia filozófus, a pozitivizmus irányzatának 

megalapítója, a szociológia tudományának megteremtője. A tudomány feladatá
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nak a tények leírásából eredő törvények megfogalmazását tartotta. Az emberi
ség történetében három fokozatot különböztetett meg: a teológiait, a metafizika
it és a pozitív szakaszt, a tudomány és a békés munkálkodás szakaszát. -  Fő műve: 
Cours de philosophie positive [A pozitív filozófia kézikönyve]. I—VI. k. (1830-1842.)

62. implicit (latin): nem kifejtett, burkok; explicit (latin): kifejtett.
63. embriológia (görög elemekből): az élettannak az élő szervezetek csíráinak fejlődését 

tanulmányozó ága.
64. Az École Normale Supérieure (1. a 18. jegyzetet) található az Ulm utcában; erre utal 

a szöveg.
65. Altman, Georges (1901-1960): francia újságíró, 1944—1947 között a Franc-Tireur 

főszerkesztője volt.
66. Bloch 1940 nyarán a francia összeomlásról írt gondolatait tartalmazza a kötet, amely 

1946-ben jelent meg először.
67. Henry ezredes: Henry, Hűbéri Joseph (1846—1898): francia katonatiszt, a Dreyfus- 

ügy egyik főszereplője.
68. „diiexit veritatem” (latin): „szerette az igazságot”. Utalás VII. Gergely pápa (1073- 

1065) halála előtti utolsó szavaira: JDilexi iustitiam, odi iniquitatem, propterea mod
or in exilio.” (Szerettem az igazságot, gyűlöltem a gonoszságot, ezért halok meg 
számkivetésben.)

69. „Meghalni Danzigért”; a második világháborúban, amikor Lengyelországot fel
osztották, a franciák bejelentették ugyan, hogy közbelépnek, de komoly lépésre nem 
került sor. A közbelépés ellenzői (kommunisták, egyes értelmiségi körök, német 
ágensek) terjesztették a cinikus kérdést: „Mourir pour Dantzig?”

A mű szerzője
Gereroek, Brooislaw (1932- ): lengyel politikus, történész. 1954—1985 között kutatóként
dolgozott a Lengyel Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében, 1965-1980 között 
az intézet középkori művelődéstörténeti osztályát vezette. 1960-1965 között előadott a Sorbon- 
ne-on, 1980-tól a Szolidaritás, 1983-1987 között Lech Walesa tanácsadója volt, 1989-től parla
menti képviselő. 1990-ben Hcrder-dijjal tüntették ki. — Főbb művei: Ludzie marginesu wsredni- 
cnviecznym Paryzu [A középkori Párizs marginalizálódott elemei], (1971.); Zyc'ie cidzienne w 
Paryzu Franciszka Vitiona [Mindennapi élet Francois Villon Párizsában]. (1972.); Litosc i 
szubienica [Kegyesség és akasztófa}. (1989,)-lttközölttanulmányának eredeti áme:Marc Bloch, 
historien et resistant. In: Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 1986. 5. sz. 1091—1105. I.

Marc Bloch magyar fordításban megjelent művei
Társadalmi csoportok a középkori francia mezőgazdaságiján [Részlet a Les earactéres originaux 

del'histoire rurale franchise c. műből-] (Ford.: Bíró Dániel.) In: A társadalmi struktúra történeti 
változásai.(Szerk.: Kolosi Tamás, Papp Zsolt.) Bp. 1973., 1^89.67-90.1. (Egyetemi jegyzet.) 

A történelem vedel méhen. Válogatott művek. (Válbev., jegyz.: Kosáry Domokos. Ford.. Kosáry 
Domokos, Makkai László, Pataki Pál.) Bp. 1974.3281.
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