
jelentősége a döntő tényező. A kettős jelentőség

hangoztatása nem a recenziókban használatos
kötelező szóvirág, mert erre jelen esetben sem
mi szükség, Hazánkból a könyv szerzőjével

együtt sok tudós férfiú származott el idegenbe az
elmúlt fél évszázad alatt, különösen amikor
viharosra vált az idő. A humanisztika müvelöi
közül egyesek olyan töretlenül folytatták
munkásságukat, hogy mindvégig az egyetemes
kultúra peremvidékén maradtak. Mások meg
olyan sikeresenvették be ennekfellegvárát, hogy
közben magyarságukat véglegesen elveszítették.
Gábriel Asztrikon kívülegyetlen külföldre került
magyar történésznek sem adatott meg az, hogy
egyszerre legyen az egyetemes és a magyar
történelmi kultüra, történelem világszerte elis
mert kutatója. A "világszerte" jelzővel azonban
óvatosan kell bánni, mert éppen hazánkban a
legszűkebb szakmai körökön kívül őt csak pre
montrei kanonok-társai ismerik. Párizsi tanul
mányai után 1936-ban a budapesti Pázmány
Péter Thdományegyetemen "summa cum laude"
eredménnyel doktorált. Ennek ötvenedik évfor
dulójára jelent meg a műveit tartalmazó biblio
gráfia, pontosan 150 könyv, tanulmány adatait
közölve, (Vajon van olyan hazai könyvtár, ahol ez
mind megtalálható?)

A jubileumi évben látott napvilágot a 151.,
újabb műve, amelyik szimbolikusan megko
ronázza az egyetemtörténet-kutatásnak szentelt
életművét, s témaválasztásával hitet tesz magyar
sága mellett. Gábriel Asztrik könyvében a párizsi
egyetem magyar tagjainak 1495-1525 közötti
akadémiai pályafutását írja le. A kutatások az
angol-német náció (ahová a magyar is tarto
zott) receptorainak eddig még nem publikált
feljegyzésein alapszanak, amelyek a Uber recep
torom-ban maradtak fönn. XII. Lajosuralkodása
alatt (1498-1515) tekintélyes számú magyar
egyetemi hallgató jött Párizsba, és ez folytató
dott I. Ferenc uralkodásának (1515-1547)

Számunk írói

első évtizedében is. Néhány magyar, mm,
például Várdai Balázs, magas tisztségben széles
körű tevékenységet folytatott. A tanulmányok
tárgyalásán túl a szerzö új adatokkal szolgál arról
is, ki hová került a párizsi egyetem után. Az
ugyancsak kiadatlan Uber procuratorumban
találhat6, magyar szerzőktől származó bejegyz
ések szintén említésre kerülnek. A Uber perga
mineus, mint hivatalos kalendárium a magyar
szentek ünnepeit is tartalmazza.

Gábriel Asztrikot ezen könyvén túlmenően

egész életművéért köszönet illeti meg, mert az ő
kutató munkája nélkül szinte teljesen ismeretlen
maradt volna az a legműveltebb értelmiségi
réteg, amely a középkor folyamán hazánkat, az
egyházat és a nemzetet egyaránt Eur6pa szellemi
életének legrangosabb központjához, a párizsi
egyetemhez kötötte.

Napjainkban az egész ország újra tanulja, hogy
az anyagi javakkaltudni kell gazdálkodni. Ez áll a
szellemi javakra is, és mindkét téren van tanulni
valónk más nemzetektől.

Abelga filoz6fiatörténész, Fernand Van Steen
berghen összes írását, kisebb-nagyobb tanulmá
nyait (beleértve az általa írt recenzi6kat) mind
összegyűjtötték, és megfelelő apparátussal ellát
va a Leuveni Egyetemen kiadták, hogy életműve

hatékonvan szolgálja a következő nemzedékek
tudós eszmélödéseir. Gábriel Asztrik sok-sok
tanulmánya hazánkban, de másutt is csak igen
nehezen hozzáférhetőfolyóiratok mélyén, még a
kutatók számára is majdhogynem hozzaférhetet
lenüllappang. Ideje lenne, hogy a magyar nem
zet történelmének felelősgazdái érdemben fölfi
gyeljenek Gábriel Asztrik életművére - mely
nek további gyarapodását szívből reméljük - és
azt gyűjteményes kiadás formájában itthoniak,
külföldiek számára egyaránt hozzáférhetővé te
gyék.

Törökjózse!
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