
C lio  csók ja

The Kiss of Lamourette. Rejlections in  Cultural History.
New York - London, 1990.

Róbert Damton a történeti antropológia sztárja. Mi több: írásai komoly szerepet 
játszottak abban, hogy ma létezik olyan tudományos jelenség, melyet így hívunk. 
A történeti antropológia Damton számára olyan tudományközi kísérlet, melyből 
mindkét kutatási területnek előnyei származhatnak. Ez az interdiszciplinaritás 
kutatói módszereket, szemléletet, megközelítési módokat, sőt, témákat is ins
pirálhat. Frissebbé teheti mindkét tudományterület írásait. Damton ennek a 
történészi irányzatnak az egyik megalapozója, védelmezője és gyakorlója.

Annak ellenére, hogy a történeti antropológia lassan kezd a hazai tudományos 
“erőd” sáncain belül kerülni, Darnton neve általában nem cseng ismerősen a 
magyar közönség j előtt. (Magyarországi ismertségére jellemző, hogy egyetlen 
magyarul olvasható könyve1 a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban a 
szépirodalmi művek között található. Nyilván “lúdanyó meséi” tévesztették meg 
a könyv besorolóját.) Pedig Róbert Darnton a nemzetközi történettudomány 
elismert és jelentős személyisége. Európai történelmet tanít a Princeton Univer- 
sity-n, és több fontos könyvet írt—elsősorban—a banda felvilágosodás történetéről. 
Legújabb műve is e téma körül mozog.2 * A felvilágosodást a könyvek és a 
Nyomtatott Világ kutatásával közelíti meg. Elismertségét mutatja, hogy szerepel 
a Peter Bürke szerkesztésében nemrégen megjelent New Perspectives in Writing 
History3 című reprezentatív tanulmánygyűjteményben, melynek célja a legújabb 
történettudományos módszerek bemutatása. Damton írta a könyvek története, a 
könyvek történésze lehetőségeiről szóló elméleti dolgozatot. Bürke — aki a 
történeti antropológia másik nagy sztárja4 — a maguk témájában legfontosabb 
történészeket kérte föl az egyes tanulmányok megírására. Damton írása a köny
vtörténészi megközelítésmódról nem véleüenül kapott itt helyet.

Hasonló igényességgel készült elméleti munkáit gyűjtötte össze a most ismer
tetésre kerülő kötetben.5 Az írások az 1971-től 1989-ig terjedő időszakban 
keletkeztek, de többségük a ‘80-as évekből származik. Furcsa könyv ez, hiszen az 
írások műfaját tekintve igencsak sokrétű: nemcsak szigorúan szakmai tanulmányok 
kaptak benne helyet, hanem esszék, újságcikkek és egy nyűt levél is. Témájukat 
tekintve akár csapongónak is nevezhetnénk a kötetet: film, televízió, Rousseau, 
lengyelek, franciák, történelem, irodalom, a tudományos élet—núnd előkerülnek 
a kötet lapjain. De Damton szereti meglepni olvasóit és szeret írni, és ez a 
felszabadultság a könyvben található minden munkán érződik. Hogyan szer
veződik mégis egy művé ez a széles körű érdeklődés? Mi köti össze az egyes

1 Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás, Budapest, 1987.
2 The Forbidden Bestseller® of Pre-Revolutionary Francé. New York, 1995.
8 Cambridge, 1991.
4 Két nagyon fontos munkája tíz-tizenöt éves késéssel magyarul is olvasható: Népi kultúra a kora 
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írásokat? Ahogy a szerző maga is úja: ez egy könyv a történelemről.6 Vagy ahogy 
az alcím szól: kultúrtörténeti reflexiók. Ám a kötet ennél szerevesebb egységet 
alkot: minden írás a történelem és a média, illetve történelem és más tudományok 
kapcsolatát, valamint a kortárs történettudomány helyzetét tárgyalja. Nemcsak 
egy tudós kalandozásairól van szó, Damton célja több ennél: azokat a maradandó 
élményeit szeretné megosztani az olvasóval, melyek kiérlelték benne a munkája 
során mindig következetesen követett történészi hozzáállást. Ezért a cím is: 
Lamourette csókja. Lamourette a francia forradalom egyik “alkotmányos” püspöke 
volt, tagja a Nemzetgyűlésnek is. Ahogy a kötet bevezetője írja,7 1792. július 7-én 
a Nemzetgyűlésben tetőpontjukra hágtak a szenvedélyek. A forradalom válságos 
időszaka volt ez: a front összeomlóban, a kenyér ára emelkedőben és a Gironde, 
amely kirobbantotta a háborút — tehetetlen. Ebben a helyzetben emelkedett 
szólásra Lamourette, és javaslata a szeretet volt. A testvéri szeretet. A Nem
zetgyűlés hangulata egy csapásra megváltozott. A képviselők megcsókolták egymást, 
és a forradalom megmenekült. Lamourette javaslata sokkolta a képviselőket, 
hatása alól nem tudták magukat kivonni. Csókja úgy érte a Nemzetgyűlés 
képviselőit, ahogy a történelem “csókja” Damtont. Nem kell sok fejtörés ahhoz, 
hogy világos legyen, mire is gondol a szerző. A bevezetésben beszámol két 
eseményről, amelyek meghatározták a történelemről vallott felfogását.8 Az első: 
újságíróskodása. E munkája során szembesült azzal, hogy az újsághírek nem 
tények, hanem a riporter által különféle szempontok és elvárások alapján írt 
történetek. A másik: lengyelországi élményei, amikor rájött, hogyan válhatnak 
mégis történelemmé a történetek. Mindkét eseménynek esszét szentelt ebben a 
kötetben.

Ez hát a cím. Miről szól maga a könyv? A munkának Damton szerint négy célja 
van.9 Először, hogy bemutassa, hogyan működik a múlt mint aktualitás a jelenben. 
Másodszor, a média működésének elemzése néhány esettanulmányban. Harmad
szor, hogy körvonalazzon egy különös tudományágat, a könyvtörténetet, ami 
történeti keretet biztosít a média tanulmányoknak. Negyedszer pedig, hogy 
szélesebb megközelítésben tárgyalja a történettudományt magát és viszonyát más 
társadalomtudományokhoz. Ennek megfelelően a szerző a kötet tanulmányait öt 
részbe szerkesztette, hiszen a negyedik téma két részkérdést foglal magába.

Az első téma a történelmi események napihírré vagy — politikai — aktualitássá 
válása. Az első — a címadó — írás: Lamourette csókja. Egy kérdésre próbál választ 
találni: mitől volt forradalmi a francia forradalom. A cikk eredetileg a New York 
Tiffiflf-nak készült a francia forradalom 200. évfordulója alkalmából, ám ott nem 
közölték, A szerkesztő túl történelminek találta, vagyis nem elég aktuálisnak. 
Pedig az esszé széles közönség számára íródott. A lap olyan cikket szeretett volna, 
melyből kiderül, mit ünnepelnek a franciák, illetve pontosabban, hogyan osztja 
meg a politikai életet a forradalom többféle értelmezése. Damton nem ilyet írt.

6 xvn- o.
7 XTV. o.
8 XX. o.
9 XVII. A.
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A francia forradalmat mint történelmi eseményt értelmezte, és a tradícióváltásra 
helyezte a hangsúlyt. Értelmezése szerint a forradalom során a korábbi társadalmi 
rend — az Ancien Régime — darabjaira hullott, és a forradalmárok értelmet 
akartak adni a dolgoknak, új rendszerbe akarták szervezni a világot. Ezeket az új 
életforma-szervező értékeket tárja fel a szerző, hiszen véleménye szerint anakro
nisztikus lenne ugyanolyan értékek szerint cselekvőknek elképzelni a múlt embe
reit mint a saját kortársainkat. A forradalmárok teljesen új világot próbáltak 
építeni: átneveztek, átépítettek, új szokásokat vezettek be. A forradalom meg
próbálta eltörölni a korábbi társadalmi különbségeket, a testvériség eszméje 
vezette. Létező, mindent átható gondolat volt, ezt bizonyítja Lamourette csókja is, 
ami után Párizs utcáin egyfajta testvéríségi roham lett úrrá. A francia forradalom 
kritikus pontja a terror kérdése, amely egyben a legkönnyebben aktualizálható 
eseménye is. Darnton elkerüli ezt, nem kérdez rá az öldöklés értelmére. Az 
erőszaknak elsősorban a következményei érdeklik: megtisztították az utat az új 
intézmények előtt és utópikus energiákat szabadítottak fel. A forradalom végered
ményben teljesen megváltoztatta Franciaországot: a korábbi lazán összefüggő 
területekből egységes ország lett- Az írás nem történelmi tanulmány, elsősorban 
a történelem aktualizálásának veszélyeire kívánja felhívni a figyelmet. A szerző 
attól óv, hogy ne vonjon az olvasó olcsó politikai párhuzamot a francia forradalom 
és a sztálinizmus között, hiszen a kettő más-más kor terméke.

A második írás a Legyen Lengyelország Lengyelország! címet viseli. Ez az esszé 
a lengyelek történelmi tudatáról szól. Darnton 1981-es lengyelországi látogatása 
alkalmából írta, amikor úgy tűnt, hogy Lengyelország szabadabb lehet, a szovjet 
befolyás gyengülhet. Hirtelen megnőtt az igény a történelem iránt. A lengyelek 
minden eseményről tudni szerették volna az igazságot, pontosabban elegük lett a 
hivatalos igazságokból. A hivatalos igazságok a Párthoz tartoztak, s erre már nem 
tartottak igényt. Hirtelen élet-halál kérdése lett, hogy a katyni mészárlás 1940-ben 
vagy 1941-ben történt. Hiszen, ha 1940-ben, akkor a lengyel tiszteket a németek 
lőtték le, ám ha 1941-ben, akkor a Vörös Hadsereg. A lengyel nép orosz elnyomás 
elleni felkelései fontos jelentéseket kaptak, hiszen a lengyelek szovjet beavat
kozástól tartottak. Meghalt az eseménytörténet? — kérdezi Darnton. A lengyelek 
számára mindennél fontosabb volt a tények pontos tudása, s a lengyel történelem 
számukra az oroszellenes felkelések évszámaiban öltött testet.

Ezzel a munkával ér véget az első rész. A második témája a média. E rész első 
esszéje — a kötet harmadik darabja — a Film: Danton és Double Entendre címet 
viseli, s Wajda Danton című filmjének párizsi és varsói fogadtatásának egy-egy 
szeletét beszéli el. A francia baloldal a filmben Robespierre emlékének meg
csúfolását látta és a forradalom hazug történetének kiáltotta ki. A lengyel 
közönség Robespierre és Danton párosában Jaruzelski és Walesa szembeállítását 
fedezte fel. Mindkét befogadó közönség aktualizálta a történelmet, ugyanaz az 
eseménysor más-más környezetben más-más értelmet kapott. Ami mindkét eset
ben ugyanaz volt, az a történelem szimbólumként való felhasználása és kisajátítása. 
Az esszé azt mutatja be szemléletesen, hogyan teremthetnek maguknak bizonyos 
társadalmi érdekcsoportok tradíciót a történelemből.
154



A kötet negyedik írása a televíziót veszi célba. Nyűt levél egy TV producernek
— olvasható a címben. Darntont felkérték egy Napóleon és josephine című 
játékfilm forgatókönyvének bírálatára. Ennek a kritikának lett a műfaja a nyűt 
levél. Problémája ugyanaz mint az előző írásoknak: a történelem napi fel- 
használásának veszélyeire hívja fel a figyelmet. A forgatókönyv értelmezésében a 
francia forradalom gigantikus orgia, tele vérrel és szexszel, Robespierre vérgőzös 
zsarnok, akinek a guillotine a horizontja, a korzikai Bonaparte család pedig 
műveletlen, ápolatlan és barbár. A történész hevesen kikel ez ellen: a Dallas 
és a Penthouse nyelvére átírt történelem alapjaiban hamis képe a francia forra
dalomnak.

Az ötödik esszé szintén a média tárgykörén belül marad, ezúttal az újságírás a 
téma. Ami belefér, azt kinyomtatjuk — a címnek kettősjelentése van. Első olvasata 
egyszerű: ami a hírlap tördelésekor elfér a lapon, az mehet. Ám arra is utal, hogy 
csak az jelenik meg, ami beleillik az elképzelésekbe. Kinek az elképzelésébe? 
Darnton ezt vizsgálja. Hogyan születik az újságcikk? Kinek írják a riporterek? 
Létezett valamifajta újságírói kódex, amely szerint elképzelt személynek kell írni
— emlékezik vissza a szerző (több éven át dolgozott a New York Times-nál mint 
riporter) — mégpedig az átlagos olvasót jelképező húszéves érettségizett lánynak. 
Miért pont ilyen lenne az átlagos olvasó?—kérdezi Darnton. Nem inkább arról van 
szó, hogy a riporterek egymásnak írnak, lévén ők a legfigyelmesebb közönség? Az 
újságírói irodának is megvan a maga térbeli felosztása, státuszrendszere. A 
riporterek egymás közt hierarchiába rendeződnek, és a legelső ember, akire 
tekintettel kell lenniük cikkírásnál, a szerkesztő. A közönség kevésbé jelentős, 
hiszen többnyire nem kapnak visszajelzést tőlük, illetve minden újságíró más-más 
emberrel kerül személyes kapcsolatba, aki számára az olvasót jelenti majd. Nincs 
tehát egységes, átlagos olvasóközönség. A riporterek egymás között sajátítják el a 
hírek megírásának módjait, elsősorban a riporter, s nem az olvasóközönség 
határozza meg egy cikk formáját. A történetek sémái viszont vándormotívumok. 
Darnton konkrét példákon keresztül mutatja be egy gyilkossági történet meg
írásának öröklődő sémáit a középkortól napjainkig.

A hatodik — se  rész utolsó írása — a tudományos könyvkiadás világába vezeti az 
olvasót, Tudományos szerzők túlélési stratégiája címmel. Szellemes és nem 
minden önkritikát nélkülöző esszé ez: humoros tudósítás á kulisszák mögül. 
Darnton négy évet dolgozott a Princeton egyetemi kiadóhivatalában mint tu
dományos szerkesztő, és innen tudja, hogy a beérkező kéziratoknak csak mintegy 
tíz százalékát adták ki. Ezért hat javaslatot tesz, hogyan kerülhet be egy szerző a 
győztesek közé. Ezek a következők: a kiadásra benyújtott könyvet egy sorozat első 
részeként kell meghatározni, mert a tudományos kiadók szívesebben publikálnak 
sorozatokat, mint egyedülálló monográfiákat. A könyv szóljon a madarakról, 
Princetonban mindent kiadnak a madarakról. Ha az ember épp nem madarakkal 
foglalkozik, mindenképp válasszon egyet az alábbi témák közül: Wílliam Blake, 
Sámuel Beckett, bármilyen japán fordítás Kr. e. 2000-től 1960-ig, stb. Ezenkívül 
taktikusnak is kell lenni: ha a könyv témája történelem, íija a szerző, hogy 
antropológia, ha meg éppen antropológia — írja, hogy történelem, stb. Néhány
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további taktikai tanács: legyen interdiszciplináris, tűnjön kockázatosnak, legyen 
revizionista, s témája legyen egy kicsit sikamlós. A legfontosabb ajó cím megválasz
tása: a főcím legyen alliteráció, rövid, szuggesztív, költői és olyan irodalmi, hogy 
az olvasónak a legködösebb fogalma se legyen a témáról. Természetesen ezt az 
írást nem kell egészen komolyan venni, Damton se szánta annak. De mivel 
tanácsait beérkezett kéziratok olvasása után fogalmazta meg, arra mégis rávilágít, 
hogy idő és hely mennyiben határozhatja meg egy munka sikerét vagy sikerte
lenségét.

Eddig a szórakozás — mondhatja az olvasó, ahogy belekezd a harmadik részbe. 
E fejezet tanulmányai már igazi, komoly írások. A szövegek megpróbálnak 
meghatározni egy tudományágat: mégpedig a könyv történetének diszciplínáját. 
Ez tekinthető mellesleg a szerző szűkebb szakmájának is. Mi is hát a könyvek 
története?

Ez a címe az első esszének is: Mi a könyvek története. Darnton szerint ez egy 
fiatal, tudományközi kutatási ág, melynek feladata elsősorban azt vizsgálni, 
hogyan terjednek az eszmék nyomtatáson keresztül, azaz, hogyan befolyásolta a 
nyomtatott szó a gondolkodást és a magatartást. A szerző szerint mindez egyfajta 
kommunikációs modell kialakításával magyarázható. A kutatás feladata annak a 
folyamatnak a feltárása, vajon hogyan ju t el a könyv a közönséghez. Ez az említett 
kommunikációs kör, melynek részei a szerző, a kiadó, a nyomdász, az eladó és az 
olvasó. Damton egy ábrán is szemlélteti ezt a folyamatot.10 A könyv történészei 
mindezidáig ennek a körnek egy-egy szeletét vizsgálták csak. A szerző megpróbálja 
egy konkrét példán — Voltaire: Questions sur l ’Encyclopédie című művén—bemutatni 
ezt a folyamatot. Persze, nem vizsgálja a könyv teljes történetét, hanem egy 
montpellier-i könyvkereskedő szerepének leírására szorítkozik. Isaac-Pierre Rigar 
ud elsősorban üzletember volt, anyagi érdekek motiválták, sok mindennel foglal
kozott Ezért is érdekes, hogy Voltaire könyvéből nagy tételt rendelt Ezt persze 
magyarázza az is, hogy Montpellier, mint régi közigazgatási város, jó  könyvpiac 
volt. Damton ezután részenként megvizsgálja a kommunikációs kör szereplőit. A 
szerzők esetében azt tartja fontosnak kutatni, hogy mi motiválja a mű születését, 
milyen az írástudó pálya és hogyan foglalkoznak az írók a kiadóval, eladóval, 
kritikussal és egymással. A kör többi résztvevőjénél is hasonló kérdések érdeklik 
a szerzőt: hogyan illeszkednek a társadalom egészéhez és milyen a viszonyuk a 
folyamat többi szereplőjéhez. Az olvasónak különösen jelentős szerepet tulaj
donít. Mentalitásuk változik, ezért arra kell figyelemmel lenni, hogy melyik 
korban mit jelent egy adott könyv (szöveg) az olvasók számára. A szerző vég
következtetése, hogy a könyv nem kizárólagos tárgya egyetlen tudománynak sem. 
A történész számára azért fontos, mert történetének kutatásán keresztül mutat
hatja be, hogy a könyv nemcsak rögzíti, hanem alakítja is a történelmet.

A rész további két tanulmányában Damton a már kifejtett kommunikációs 
modellt boncolgatja tovább. Az irodalom elfelejtett közvetítője című írás a 
hagyományos irodalomtörténeti felfogás szélesítése mellett érvel. A francia

10112. o.
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tradícióból származó l’homme et l’ouvre—író és műve—megközelítést véleménye 
szerint tágabb irodalom felfogás váltotta fel. A kutatók vizsgálják az átlagember, 
mint a könyv előállítója, és a könyvárus szerepét is. Darnton szerint olyan 
külsőségre is érdemes figyelmet fordítani mint a nyomtatás minősége, hiszen ez 
mind az árusnak, mind az olvasónak egyaránt fontos. Ezért is lényeges az első 
kiadások tanulmányozása. A másik esszé az olvasót választja tárgyául. Címe: Első 
lépések az olvasás története felé. Az olvasásnak története van — írja —, ^mely 
elsősorban az olvasók feljegyzéseiből rekonstruálható. Az olvasási szokásokat kell 
nyomon követni: ki, mit és hol olvasott, ö t  megközelítésmódot javasol: érdemes 
vizsgálni, hogy mit tartottak az olvasás hasznának, figyelemre méltó a hirdetések, 
könyvkatalógusok, cenzori jelentések szövege, fontos kutatni, hogy hogyanjtanul- 
tak olvasni, értékes források az önéletrajzi feljegyzések, az irodalomelméleti 
tájékozottság is értékes lehet, hiszen a szöveg az olvasóban ölt testet, végül 
vizsgálni kell a tipográfiát is.

A könyv, a nyomtatott szó mint az eszmék teijesztője jelenik meg az előző három 
írásban. A negyedik rész ezt a gondolatot helyezi tágabb összefüggésbe: témája az 
eszmetörténet. Az első esszé címe Értelmiség- és kultúrtörténet. Az amerikai 
értelmiségtörténet — amely az Európában eszmetörténetnek nevezett irányzat 
megfelelője — pozíciói megváltoztak — indítja a cikket Darnton. A ’60-as években 
az Egyesült Államokban ez számított a szakma csúcsának. Azóta viszont új 
terminusok kerültek be aszóhasználatba: “mentáiké”, paradigma, hermeneutika, 
szemiotika, dekonstrukció, “sűrű leírás” — újfajta társadalom-kultűrtörténetírás 
alakult ki. A hagyományos értelmiségtörténet központi fogalma az eszme volt, míg 
az új társadalomtörténet a közös mentalitásokat vizsgálja. Amerikában a ’60-as 
évektől az első fajta történetírás dominált. Európában kicsit más volt a helyzet. A 
hagyományos eszmetörténet lényegében csak az értelmiséget vizsgálta, elvesztette 
kapcsolatát az “átlagemberrel”. Ez volt a helyzet az ’50-es években. Ekkor indult 
egy új irányzat, mely a dolgozóosztályok kutatását tűzte ki célul, a történelem 
“alulról” való szemléletét. Ezt az irányzatot néhány történész — Lefebvre, Rudé, 
Hobsbawm, E. P. Thompson, Braudel, E. Le Roy Ladurie — és két folyóirat, a Pást and 
Present és az Annales jelzi. A ’70-es évekre a társadalomtörténetírás e tengely 
mentén szerveződött, kulcsfogalmai pedig az histoire totálé és a struktúra és 
csomópontok hosszú távú vizsgálata voltak. Míg az európai eszmetörténetben az 
utóbbi megközelítésen keresztül gyökeret vert a mentalitások, kollektív attitűdök 
tanulmányozása, addig az amerikai értelmiségtörténetet ez a váltás nem érte el. 
Darnton azonban bírálja is a mentalitástörténetet, mivel szerinte az esz
metörténészeknek nincs közös irányító problematikájuk. “Felülről lefelé” osztály
ozhatók: eszmetörténet (a rendszeres gondolkodás története), értelmiség története 
(nem hivatalos gondolkodás, vélemények, irodalmi mozgalmak), az eszmék 
társadalomtörténete (ideológiák és terjedésük), kultúrtörténet (az antropológiai 
értelemben vett kultúra tanulmányozása, világnézetek és kollektív mentalitások). 
Minél mélyebbre ás a történész, egyre inkább az írástudás szintje alá kerül. Ez a 
társadalom azon rétege, ahol a történelem és az antropológia találkozik: a népi 
kultúra. Az antropológia nemcsak szükségszerű, hanem lehetőség is. Megoldhatja
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a mentalitástörténet problémáját, azzal, hogy koherens kultúrafogalmat tud 
felkínálni.

Damton szerint a tág értelemben vett eszmetörténet egyik része az eszmék 
társadalomtörténete. Ez a címe is a következő tanulmánynak. Ezt a megközelítés
módot két könyvet kiválasztva mutatja be. Peter Gay: The Enlightenment: An 
Interpretation11 12 13 14 című művében azt elemzi, hogyan tagozódott a filozófusok “család
ja ” a 18. század végére a társadalom felső rétegébe. A másik kötet egy ta
nulmánygyűjtemény, címe: Livre et Société12. A könyv írásai az irodalmi kultúrát 
próbálják rekonstruálni. Foglalkoznak a szerzők társadalmi hátterével, és vizs
gálják az alsóbb rétegek olvasási műveltségét. Damton célja e két mű bemu
tatásával az, hogy Idfejtse, véleménye szerint, hogyan lehet az eszméket hordozó 
társadalmi csoportok vizsgálatával azok elterjedését és hatásukat az egész tár
sadalomra elemezni. E részben is megfigyelhető, hogy a szerző egy téma általános
abb kifejtése után annak részaspektusait vizsgálja. A művelt rétegek után most a 
népi kollektív attitűdök történeti megközelítéséről szóló írás következik —A 
mentalitások története. Ismét történeti munkák elemzésén keresztül fejti ki 
nézeteit. Richard Cobb13 a francia forradalmi mentalitást próbálta megtalálni. Az 
erőszak és gyilkosság attitűdjét vizsgálta, Darnton azonban hiányolja művéből a 
társadalomtörténeti elemzést. Pierre Mandrou: Magistrats et sorciers en Francé au 
XVII1 siecleiA című munkáját hozza fel ellenpéldaképpen. Mandrou végzett össze
hasonlító vizsgálatot, hiszen például falu és város bűnözése más talajról fakad. 
Ezután Aries15 híres munkája kerül elő, ezt Michel Vovelle16 könyvével hasonlítja 
össze. Míg Ariés nem vizsgálta a halál attitűdjét társadalmi rétegekre lebontva, 
Vovelle megtette ezt. Az utóbbi könyve külön szintként kezelte a mentalitásokat, 
így nem tudta megoldani kultúra és társadalom viszonyának problémáját. Darn
ton arra hívja fel a figyelmet, hogy már Huizinga, Febvre és Burckhardt is meg
előlegeztek egy—az antropológiaihoz hasonló — kultúrafogalmat, amely túlmutat 
a művelődés, mint “harmadik szint” (gazdaság, politika, kultúra) felfogásán. Ezzel 
egyetértve a kötet szerzője amellett érvel, hogy a kultúra az élet minden területét 
áthatja, a szintek együtt léteznek (Történelem és a tudás szociológiája, az ötödik 
rész első esszéje). A nyomtatás eltetjedésével az irodalom kommunikációs móddá 
válik, író és olvasó viszonyán keresztül a kommunikáció problémái vizsgálhatók. 
A kommunikáció a társadalom minden rétegét áthatja, így tarthatatlanná válik a 
klasszikus chaunu-i hármas felosztás — írja Damton.

A következő tanulmány—Történelem és irodalom—már tárgyalt témát elemez: 
hogyan lehet az eszmék és az irodalom társadalomtörténetét vizsgálni.

11 New York, 1966.
12 Paris, 1970.
13 Reactions to the French Revolution. London, 1972.
14 Paris, 1968.
15 Western Attitudes Towards Death. Balrimore, 1974- A szerző magyarul olvasható műve: Gyermek, 

család, halál. Budapest, 1987.
16 Piété baroque et déchristianisatLon en Provence au XVIII' siecle. Paris, 1973.
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Még egy tanulmány maradt hátra, mely a Történelem és antropológia címet 
viseli. Ez vitacikként íródott, Roger Chartier: Text, Symbols, and Frenchness17 című 
kritikájára. Chartier Damton The Great Cat Massacre and Other Episodes o f French 
CuUural Historyls című kötete alapján írta saját esszéjét. Mellesleg ez az a könyv, 
melyből magyarul az első két írás olvasható A lúdanyó meséi-ben. Nem ennek az 
ismertetésnek feladata a vita rekonstruálása, ezért itt csak annyit, hogy Chartier 
elsősorban Darnton szimbólumértelmezését támadta.17 18 19 (A vita meglehetősen 
széles körben zajlott, Chartier cikke csak egyike a reflexióknak.) Damton válaszában 
kifejti saját szimbólumfelfogását, mely antropológiai elemzések tapasztalatán 
nyugszik. Amellett érvel, hogy a szimbólumok nem zártak és nem köthetők 
szilárdan egy jelentéshez. Sokkal inkább cseppfolyósak és a kulturális rendszer 
egészéhez viszonyítva nyerik el jelentésüket. A szerző először ezt a felfogást 
illusztrálja etnográfiai példákon, majd saját. — a macskamészárlásról szóló — 
tanulmánya újraelemzésével védelmezi meg érvelését. A macskamészárlás mint 
egyedi kulturális jelenség mély és szétágazó vizsgálatával — úja — eljuthatunk a 18. 
századi francia városi plebejus kultúrához is. Damton ebben az esszében elméleti
leg is kifejti, hogyan használta az antropológia kultúrafogalmát történeti problé
ma kutatása során: rítustól a komplex kulturális rendszerig — ez az antropológia 
módszere, legalábbis más tudományok Clifford Geertz tanításain nevelkedett 
kutatóinak szemében. (Róbert Damton tartott Geertz-cel közös szemináriumot — 
Történelem és antropológia címmel — a Princetonon.)

A kötet végigolvasása után könnyen felfedezhető a gondolati ív, amely egy 
könyvvé szervezi a különböző tanulmányokat. Damton saját szűkebb szakterületén 
— a könyvek történetén — keresztül ju t el a társadalomtörténetig. A könyvek 
eszméket hordoznak, következő lépésben az eszmék társadalomtörténete vizsgál
ható. A szerző nem elégszik meg ennek differenciálatlan, vagy éppen, csak az 
értelmiségre szorítkozó kutatásával, a népi attitűdök, a kollektív mentalitások is 
érdeklik. A népi kultúra problematikája óhatatlanul érdeklődési körébe vonja az 
antropológiát, mely a kultúra szimbolikus értelmezésével egységbe forraszba az 
eddig egymástól elszigetelt kutatási területeket. Róbert Darnton azzal, hogy az 
ilyen értelmű kultúrát vizsgálja mint történeti problémát, írásaiban fokozatosan 
kimunkálja a történeti antropológia egy programját, így adva át az antropológia 
“csókját”

Apor Péter

17 Jou rnal o f M odem History, 1985. 4. 682-695. o.
18 New York, 1984.
19 Mind a két írás remélhetőleg hamarosan olvasható lesz magyarul egy történeti antropológiai 

szöveggyűjteményben.
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