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Mátay Mónika

Historiográfiai viták a testamentumról
A testamentum kétarcú történeti forrás. Számtalan olyan információt hordoz,
amely alkalmassá teszi a kvantitatív elemzésre. Ez felkeltette azoknak a kutatóknak
a kíváncsiságát, akik a végrendelkezõk döntéseinek „megszámlálásából” mentalitástörténeti következtetéseket próbáltak levonni: a végintézkedéseket tömegesen elõforduló
attitûdök lenyomatainak tekintették. Az õ számukra tehát az a tény, hogy a testamentum nagy számban fennmaradt és természeténél fogva egységesített nyelvi paneleket és
adatokat (is) tartalmazó forrás, biztosította a statisztikai vizsgálat feltételeit. Ugyanakkor a végakarat úgy is olvasható, mint az élettörténet narratívája. A végsõ számadás
lehetõséget ad az örökhagyónak az összegzésre, személyes kapcsolatai értékelésére, sikereinek és kudarcainak elbeszélésére, és a vagyonára vonatkozó döntéseinek indoklására. Mindehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy a testamentum csupán szándéknyilatkozat, amely csak akkor értelmezhetõ, ha a lehetõ legtöbb információt feltárjuk az elõzményekrõl és a következményekrõl, azaz alapos mikrotörténeti esettanulmányt
készítünk. Az alábbiakban arra keressük a választ, hogy milyen eredményekre vezethet
a két megközelítés.

TÖRTÉNETÍRÓI DIVAT: KVANTITATÍV VÉGRENDELET-ELEMZÉSEK
A testamentumok forrásértékét már a 19. században felismerték a történészek.
Angol, francia és olasz nyelvterületen, továbbá Közép-Európában egyaránt megindult a végrendeletek széleskörû forráskiadása. Ugyanakkor a válogatás meglehetõsen szelektív volt. A korabeli történetírás szemléletének megfelelõen, természetesen a „nagyok”
álltak az érdeklõdés fókuszában: elsõsorban államférfiak, arisztokraták, nemesek, a városi gyûjteményekbõl pedig polgármesterek, patríciusok utolsó rendeléseit publikálták.
A forrásközlésekkel egy idõben került sor a végrendeletek tudományos feldolgozására is. Elsõként a jogtörténészek figyeltek fel a testamentumokra, a 20. század elsõ
évtizedeitõl azonban megkezdõdött a végakaratok társadalomtörténeti szempontú
értékelése. A végintézkedést azóta is rendszeresen használják családrekonstrukciós
elemzésekhez, várostörténeti monográfiákhoz, a társadalmi rétegzõdés és vagyonépítési stratégiák vizsgálatához, a vallással, a gyerekneveléssel, a házassággal kapcsolatos attitûdök feltérképezéséhez – hogy csak néhányat említsünk a számtalan alkalmazási lehetõség közül. Az 1960-as és ’70-es évektõl kezdve a testamentumok kutatása új lendületet vett, amiben egyrészt meghatározó szerepet játszottak az ekkor már bõségesen
rendelkezésre álló publikált források, másfelõl pedig az, hogy az anyagi kultúra és a hétköznapi élet kérdéseivel foglalkozó társadalomtörténészek felismerték e forrástípus
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„tömegességének” elõnyeit. Az alábbiakban elõször néhány, szakmai körökben élénk
érdeklõdést és egyúttal parázs vitát kirobbantó kutatás eredményeit ismertetem.1
Szisztematikus statisztikai testamentum-elemzésre elõször egy angol kutató, Wilbur Kitchener Jordan vállalkozott az 1950-es évek második felében. Jordan a végrendeletekbõl összegyûjtötte a kegyes adományokra vonatkozó adatokat: kutatásának célja
az adakozási szokások idõben és térben eltérõ tendenciáinak feltérképezése volt.2 Vizsgálódásainak eredményeit három terjedelmes monográfiában publikálta.3 Az angol fõvárosban és tíz grófságban tanulmányozta a testálók adakozási szokásait az 1480 és
1660 között eltelt 160 évben. Arra a következtetésre jutott, hogy a végrendelkezõk
„nagylelkûsége” korántsem volt az idõ függvényében egyenletes. Míg a 16. században
a végrendeleti hagyományok száma és értéke folyamatosan nõtt, a század végén ez
a tendencia némiképp lelassult, de az 1610-es évektõl új, a korábbinál jóval jelentõsebb
számú és értékû adományozásról tettek tanúbizonyságot az angol végrendelkezõk.
Ráadásul nemcsak az adakozási hajlandóság nõtt meg, de az elõnyben részesített intézmények is változtak: a 17. század elsõ évtizedeiben a korábbi egyházi adakozást felváltotta a szegények támogatása és az oktatási célból tett hagyományozás. Jordan mindebbõl azt a kézenfekvõnek látszó tanulságot szûrte le, hogy az angol társadalomban korán, már a 17. században megindult egy spontán szekularizációs folyamat. A történész
úgy vélte, hogy sikerült feltárnia egy különleges folyamatot, melynek során a középkori vallásos beállítódást felváltotta a világias gondolkodás.
Jordan kutatásait hevesen bírálták az angol történészek: módszertanilag és általános következtetései tekintetében egyaránt. Gazdaságtörténeti szempontból kifogásolták, hogy nem vette figyelembe az infláció hatását és azzal sem számolt, hogy
a kiemelkedõen magas adományok jelentõsen befolyásolják a vizsgálati eredményeket.4 Ugyanakkor az a kérdés is felmerült, vajon a szegénygondozásra fordított jótékonyság „szekulárisabbnak” tekinthetõ-e a vallási hagyománynál; mindkettõt a kegyes
jámborság, tehát a középkorból „örökölt” keresztény magatartás inspirálta.5 Összességében azt mondhatjuk, hogy Jordan adatainak újraértékelése más tendenciákat mutatott, mint ahogyan azt õ eredetileg feltételezte. Egyik kritikusa végül kétségbe vonta:
érdemes volt-e egyáltalán a feldolgozást elvégezni?6 A szokatlanul indulatos szakmai reakciót talán az váltotta ki, hogy a jótékonyság kutatása kitüntetett területnek számított
az elmúlt évtizedek angol történetírásában. A kutatók egy csoportja az angol szegénygondozást a kontinenstõl eltérõ jellegzetességekkel ruházta fel, s a különbségeket a vallásra, a szegénységgel kapcsolatos eltérõ protestáns és katolikus magatartásformákra vezette vissza.7 Mások ellenben amellett érveltek, hogy a vallási tényezõ elhanyagolható,
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A vonatkozó német szakirodalom áttekintését lásd: Szende 2000: 38–40.
A testamentumokon kívül megpróbálta feltérképezni az adományozásról fennmaradt egyéb forrásokat
is, de mint maga is elismeri, effajta adatokat csak szórványosan dokumentáltak (Jordan 1959: 24.).
Jordan 1959; Jordan 1960; Jordan 1961.
Jordan adatainak újraértékelése során kiderült, hogy a hagyományok értéke nem nõtt, hanem éppen
ellenkezõleg, csökkent a vizsgált idõszakban (Bittle–Lane 1976: 203–10.).
Slack 1988: 163.
Feingold 1979: 267.
Errõl a nézetrõl lásd: Jordan 1959: 146–147, 151–154.
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valójában az angol és franciaországi vagy itáliai szegénygondozásban sokkal több azonos vonás fedezhetõ fel, mint ahogyan ezt a kétpólusú modell érvényessége mellett kardoskodók gondolják.8 Jordan egyértelmûen a különbségeket hangsúlyozta, arra az
álláspontra helyezkedett, hogy az igen korán megszervezett angol szegénygondozási
rendszer a Max Weber által kidolgozott „protestáns etika” egyik sajátos következménye volt.9 „[A] jótékony adományok jelentõs növekedése, a korszak jótékonysági intézményeinek mûködése, és az embereket mozgató impulzusok erõsen és mélyen gyökereztek a protestáns etikában, amely a 16. század vége elõtt kiteljesedett.”10
Az angol társadalomtudós vizsgálataival rokon kutatásra az 1970-es években
Franciaországban került sor. A francia történészek Jordanhoz hasonlóan a testamentumok segítségével nyomon követhetõ adakozási szokásokban bekövetkezõ változásokat vizsgálták.11 Franciaországban a feldolgozás szempontjait három historiográfiai hagyomány határozta meg. Egyrészt befolyásolta a kutatási metódusok és célok kijelölését
a statisztikai módszerek térhódítása a társadalomtörténészek körében. Másrészt hozzájárult az Annales-körhöz tartozó kutatók tevékenységét végigkísérõ érzékenység a mentalitástörténeti kérdések iránt. Végül az is fontos szerepet játszott a végrendeletek iránti fokozott érdeklõdésben, hogy a francia forradalom, illetve kulturális elõzményeinek feltárása
mindig is élénken foglalkoztatta a francia történetírókat. Így tehát azt mondhatjuk, hogy
a testamentumokat elemzõ, ma már klasszikusnak számító monográfiák a korszak társadalomtörténet-írásának elterjedt hagyományait követték. Szerzõik kvantitatív módszerek alkalmazásával próbálták felrajzolni a végrendeletekbõl „kiolvasható” legfontosabb
mentalitástörténeti tendenciákat annak érdekében, hogy az ancien régime Franciaországának társadalmára vonatkozó kérdésekre találjanak választ.
A nemzetközi visszhangot kiváltó, kifejezetten a kvantitatív módszerekre építõ
vallástörténet jegyében született kutatás Michel Vovelle vállalkozása.12 A vizsgálat módszertani szempontjait kétségkívül befolyásolta a korban népszerûvé váló szeriális megközelítés, amelyet a gazdaságtörténészek már az 1950-es években alkalmaztak.
Az irányzat a társadalomtörténészek körében is lelkes követõkre talált, és az 1960-as
évek végén már „kvantitatív forradalomról” beszéltek a szakemberek. Vovelle a statisztikai módszerek társadalomtörténeti alkalmazására Piété baroque et déchristianisation
en Provence au XVIIIe siécle (Barokk kegyesség és dekrisztianizáció a XVIII. századi
Provence-ban) címû munkájában tett kísérletet. Elemzésének elsõdleges célja a vallási
attitûdök, a halálhoz tapadó mentalitás megváltozásának hosszú idõtartamú (longue
durée) vizsgálata. A francia történész húszezer provence-i végrendeletbõl vett kétezres
mintán elsõsorban a kegyes adományozás és a temetkezési szokások változásait dolgozta fel. Más történészekhez hasonlóan az ellenreformáció hatásának tulajdonította az
1680 és 1740 közötti idõszak intenzív vallásos-kegyességi aktivitását. Úgy vélte, hogy
Slack 1988: 8.
Jordan 1959: 151–154 és 1961: 190–199.
Jordan 1959: 151.
Úgy tûnik, hogy a franciaországi kutatásban úttörõnek számító Michel Vovelle nem ismerte angol kollégája munkáit, mûvében legalábbis nem hivatkozik Jordanra és a bibliográfia sem tartalmazza Jordan monográfiáit.
12 Vovelle 1973.
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a 17. század utolsó évtizedeiben és a 18. század elsõ felében a bõkezû adományozás és
a hivalkodóan pompás barokk temetési szertartások, a temetés helyének pontos meghatározása és a rítus menetének aprólékos leírása volt jellemzõ. A 18. század negyvenes
éveitõl a vallásos buzgóság enyhén csökkent, majd az 1760-as években a szakrális mentalitás radikálisan megváltozott, s a provence-i társadalomban megkezdõdött egy spontán szekularizációs folyamat. Különös figyelmet szentelt vidék és város, illetve az egyes
társadalmi rétegek közötti különbségeknek. Azt találta, hogy a vallásosság legdrasztikusabb csökkenése ugyan a „mobil” és nyitott csoportokban, a városi nagykereskedõk és
az értelmiségiek körében volt a legszembetûnõbb, de az iparosok és a kereskedõk
között is tetten érhetõ jelenségrõl van szó.
Eredményei cáfolták azt a korábban elfogadott nézetet, mely szerint a francia társadalomban lezajlott szekularizációs folyamat a forradalmárok agresszív vallás- és egyházellenes propagandájának, tehát egy felülrõl a társadalomra erõszakolt politikának
a következménye volt. Tézise szerint a provence-i laicizálódás egy jóval korábbi, ugyanakkor a politikai–állami intervenciótól független, spontán és autonóm kulturális–társadalmi folyamat eredményének tekinthetõ. A vallásos hiedelmekben és az ezeket kifejezõ temetési szertartásokban, adományozásban tapasztalható változások tehát
a felvilágosodás eszméinek az elit kultúrától független terjedését bizonyították.
Vovelle egyértelmûen elkötelezte magát a kvantitatív megközelítés mellett, munkája
a számok bûvöletében, egyfajta statisztikai narkózisban született. Maximálisan kihasználta és idõnként szellemesen alkalmazta a homogén forrástípus, a látszólag könnyedén rögzíthetõ adatok által felkínált lehetõségeket. A vallásosságot, a vallásos érzékenységet
olyan változókkal mérte, mint például a testamentumokban elõírt, a végrendelkezõ lelki
üdvéért rendelt misék vagy a védõszentekre tett utalások száma, és a temetéseken felhasznált gyertyák súlya. A francia történetírásban a dekrisztianizáció statisztikai leírásának
volt hagyománya, hiszen Gabriel Le Bras és a köréje csoportosuló történészek már az
1930-as években kísérleteztek ezzel a megközelítéssel.13 A szeriális módszerek mentalitástörténeti alkalmazásának egyik elsõ példája Lucien Febvre egy 1941-ben az Annales-ban
publikált cikke, amelyben inventáriumok alapján próbált nyomon követni bizonyos attitûdváltozásokat.14 Mégis Vovelle fenti vizsgálata buzdított arra egyes történészeket, hogy
a kvantitatív módszereket testamentumok elemzésekor is alkalmazzák. Pierre Chaunu
párizsi végrendeletek kvantitatív feldolgozása során a Vovelle-hez hasonló elõfeltevésbõl
kiindulva arra a következtetésre jutott, hogy a 17. század folyamán a párizsiak nagyobb
értékben és nagyobb gyakorisággal áldoztak kegyes célokra végakarataikban, mint korábban. Chaunu ezt a növekedést egyértelmûen a katolikus reformáció térhódításának tulajdonította. Ugyanakkor a század végén bekövetkezett erõteljes visszaesést azzal magyarázta, hogy a francia fõvárosban a spontán szekularizáció majdnem egy évszázaddal megelõzte a forradalmat.15 Jacques Chiffoleau pedig – hasonló metodológiai eljárással –
13 Gabriel Le Bras katolikus papként a strasbourgi egyetem tanára volt. Az általa alapított körhöz tartozó,

többnyire szintén katolikus egyháziakból álló történészek az Annales módszerek alkalmazásával próbálták a 17–18. századi franciaországi dekrisztianizáció okait feltárni. Lásd Le Bras 1955–56.
14 Febvre 1973.
15 Chaunu 1978.
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a középkori Avignon társadalmának mentalitástörténeti mozgásait próbálta rögzíteni.16
Azt is mondhatjuk, hogy a végakaratokból történõ „extenzív” adatkitermelés szinte divattá vált, s természetesen az Egyesült Államokban élõ kutatók is hódoltak az irányzatnak.
A testamentumokat kvantifikáló amerikai történészek munkái közül az egyik legismertebb Steven Epstein monográfiája.17 Epstein 1984-ben publikálta Wills and Wealth
in Medieval Genoa, 1150–1250 (Végrendelet és vagyon a középkori Genovában,
1150–1250) címû mûvét, amelyben 632 genovai testamentum feldolgozásával próbálta az itáliai városi élet portréját – de legalábbis annak egy szegmensét – felvázolni. Abból indult ki, hogy az utolsó rendelkezés minden más forrásnál jobban tükrözi a középkori polgárok gondolkodásmódját, döntéseinek hátterét és értékrendjét, hiszen a testálók között a városi társadalom viszonylag széles rétege szerepel. A végrendeletet jog- és
társadalomtörténeti kontextusba ágyazva, feltérképezte a testamentumok alapján rekonstruálható családi, rokoni, baráti és egyéb társadalmi kapcsolatokat. Ugyanakkor figyelmet fordított a kegyes adományozás szokásaira, megvizsgálta, hogy milyen
arányban részesültek különbözõ csoportok – árvák, szegények, özvegyek és betegek –,
illetve az egyes intézmények a végrendeleti jótékonykodásból.
Más kutatókkal ellentétben, Epstein a kvantitatív módszereket nem állította
a mentalitástörténeti kutatás szolgálatába. Inkább a genovai városi társadalom keresztmetszetérõl készített elemzést, de idõben zajló, hosszú távú mentális változások
felderítésére nem vállalkozott. Epsteinnel szemben a francia tradíció elszánt követõje
Samuel K. Cohn. A szeriális történetírói „aranykor” után majdnem egy évtizeddel
két vaskos munkát is szentelt a kvantitatív testamentum-elemzésnek.18 Death and Property in Siena, 1205–1800. Strategies for the Afterlife (Halál és vagyon Sienában
1205 és 1800 között. Túlvilági életstratégiák) címû mûvében 13–18. századi sienai
végrendeleteket dolgozott fel statisztikai módszerekkel, s ilyen módon próbált mentalitástörténeti változások nyomára lelni. Cohn szorosan Vovelle nyomdokain haladt.
Célja annak feltárása volt, hogy pontosan mikor, hogyan és milyen változások következtek be az általa vizsgált 600 esztendõben a sienaiak adakozási szokásaiban. Tézise
szerint a 14. század végéig a testálókat egyfajta aszketikus önmegtagadás, a túlvilági
életre való felkészülés igénye motiválta végsõ döntéseikben. A halál kapujában a sienai polgárok végre megértették a kolduló barátok üzenetét, az evilági célok és örömök megtagadásának imperatívuszát, s bûneik felett érzett lelkiismeretfurdalásuktól
és megtisztulási vágyuktól vezérelve fogalmazták meg végakaratukat. Számos intézménynek, „Jézus szegényeinek”, egyházi szervezeteknek, kolduló rendeknek, kórházaknak, világi vallásos csoportoknak adakoztak – minden különösebb megkötés nélkül. A kegyes legátumok azonban aprók, csekély értékûek voltak.
Cohn szerint az elsõ mentalitástörténeti földcsuszamlás a pestishez (pontosabban a járvány 1363-as második megjelenéséhez) köthetõ. A sienaiak a betegség pusztításának hatására szembesültek a földi élet törékenységével és kiszolgáltatottságával. Ez radikálisan átformálta életrõl és halálról vallott nézeteiket, s ezeket a változásokat tükrö16 Chiffoleau 1980.
17 Epstein 1984.
18 Cohn 1988 és uõ. 1992.
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zik a végrendeletek. A testálók számára a korábbinál jóval fontosabbá vált a „halál utáni élet” megtervezése: nagyobb hangsúlyt fektettek annak elõírására, hogyan sáfárkodjanak az örökösök a rájuk hagyott javakkal. A végrendelkezõ a 14. század végétõl különbözõ feltételekhez, helyes viselkedéshez, életkorhoz, életformához kötötte az
örökséget, s arra próbálta kényszeríteni utódait, hogy ápolják a családi vagyont és hírnevet. Az 1363-as esztendõ az adományozási szokásokat is átformálta. Ettõl kezdve a testálók „racionálisabban” intézkedtek, az elaprózott juttatások helyett világosan definiált
céllal ajándékoztak, és pontosan megjelölték a kiválasztott intézményeket és
személyeket. Kevesebb rászorulóról, de hatékonyabban, jelentõsebb anyagi támogatással próbáltak gondoskodni.
A Cinquecento tendenciái erõsödnek fel a Cohn által kijelölt harmadik idõszakban,
a 16. században. Cohn értelmezésében ez az „önzés”, az individuális szempontok érvényesítésének kora. Az adományok száma és értéke radikálisan csökkent, de ennek a változásnak hátterében nem a Burckhardt által leírt szabadgondolkodó, reneszánsz ember állt.
Sokkal inkább arról volt szó, hogy a családi ethosz lett a legfõbb érték, a testálók döntését
elsõsorban a családon belüli örökítés, a családi dicsõség ápolása, a vagyon megõrzése és
gyarapítása befolyásolta. Részletekbe menõ instrukciók alapján kellett megépíteni és gondozni a családi oltárokat, kápolnákat és kriptákat. A végrendelkezõk több generáció számára elõírták, milyen vagyonépítési stratégiákat alkalmazzanak, mit adhatnak el, s milyen javakat kell megtartaniuk. Ugyanakkor jól meghatározott indokok alapján osztották
el az örökséget: jutalmaztak és büntettek a testamentumokban.
Az ellenreformáció kulturális hatását bizonyítja az a vallási mozgalom, amely
a 17. században bontakozott ki. A középkori intézményeket támogató adományok
folyamatos hanyatlása mellett újfajta társulások, laikus vallási szervezetek, temetkezési és jótékonysági egyesületek felemelkedését figyelhetjük meg. Egyes végrendelkezõk ezernél is több halotti mise celebrálását rendelték el, de intézkedtek a szentségeket
szolgáltatók személyérõl, elõírták a temetési szertartás pontos menetét, sõt említést tettek kegytárgyakról, vallási témájú mûvészeti alkotásokról is. Röviden szólva, a test
evilági kultuszát ismét felváltotta a lélekrõl való gondoskodás igénye.
Végül a 18. század közepétõl visszafordíthatatlan szekularizációról tanúskodnak
a végrendeletek. A felvilágosodás századában a kegyes adományok száma és értéke
drasztikusan csökkent; amint Cohn mondja, az „evilági gondolkodás” rányomta bélyegét az örökhagyók döntésére. Olyan gyakorlati szempontok kerültek elõtérbe, mint az
életben maradó családtagokról, szolgákról való gondoskodás, megélhetésük biztosítása, a gyermekek neveltetése és a háztartás ügyeinek megnyugtató rendezése.
Cohn, elsõ monográfiájának befejezése után, The Cult of Remembrance and the
Black Death. Six Renaissance Cities in Central Italy (Az emlékezés kultusza és a fekete halál. Hat reneszánsz város Közép-Itáliában) címmel 1992-ben publikált elemzésében kitágította vizsgálódásának fókuszát. Míg korábbi elemzését Sienára korlátozta, ebben
a könyvében öt további itáliai város, Pisa, Firenze, Arezzo, Perugia és Assisi testamentális
eljárásait dolgozta fel, ugyanakkor az idõhatárokat a fenti 600 évvel szemben a 13–15.
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századra szûkítette.19 Mintegy 3400 végrendelet áttanulmányozása után arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált városokban két, idõben és térben jól elkülöníthetõ végrendelkezési típus alakult ki. A hat várost a két stílus jegyében két csoportba osztotta. Úgy
vélte, hogy az elsõ csoportba tartozó városok polgárainak adakozási, rendelkezési szokásai fémjelezték azt az önmegtagadó, középkoriasan aszketikus és a spirituális üdvözülést
szem elõtt tartó jámborságot, amely a 14. század közepéig a sienai végrendelkezõk döntéseit is meghatározta: elaprózott adományok, sok intézménynek rendelt juttatás, feltétel
nélküli adakozás. A második csoportba tartozó testálók ezzel szemben jóval tudatosabban adakoztak: meghatározott alapítványokra, pontosan megjelölt célokra költötték
a pénzüket. „Aszketikus társaikhoz” képest több figyelmet fordítottak földi javaik megõrzésére, emlékezetük fenntartására és ápolására. Némiképp leegyszerûsítve, Cohn nem
tett mást, mint a Sienában azonosított viselkedési minták közül az „önfeláldozó aszketikust” és a „reneszánsz individualistát” kivetítette egy földrajzilag nagyobb területre. Meggyõzõdése, hogy a végrendeletek elemzése kapcsán egy sajátos „reneszánsz pszichológia”, vagy másképpen, „reneszánsz mentalitás” nyomára lelt.
Hogyan vélekedjünk a végrendelet-elemzések fenti módszereirõl és eredményeirõl? Támpontul szolgálhat néhány kritikus észrevétel, amelyeket éppen az általunk ismertetett munkák alapos végiggondolása és a kvantitatív módszer továbbfejlesztése inspirált. Philip Hoffman 600, 16–18. századi lyoni testamentum feldolgozásakor arra
a következtetésre jutott, hogy Vovelle és Chaunu statisztikai eljárásának legfõbb fogyatékossága: az adakozási tendenciák leírásakor nem próbálták mérni a független háttérváltozók hatását, amit az általuk használt eljárásokkal egyébként nem is lehetett
volna.20 Vizsgálatukból tehát nem derült ki az, hogy a végrendelkezõ vagyona, mûveltsége, neme, kora és kiskorú, de legalábbis nem házas gyermekeinek száma hogyan befolyásolta a kegyes adakozást. Azt is jeleznie kell a kutatónak, vajon „mintája” mennyire
tekinthetõ reprezentatívnak, azaz az általa elemzett végakaratokból nyert eredmények
mennyiben érvényesek a teljes városi vagy regionális közösségre. Továbbá azt a kérdést
is fel kell vetni, hogy ha a mintában szereplõ testamentumokban változást regisztrál
a történész, az valós mentalitásbeli fordulatot jelez, vagy csak a minta összetételének
megváltozására utal. Hoffman egyértelmûen támogatja a testamentumok további kvantitatív vizsgálatát. Mint állítja, szakmai körökben elterjedt nézet, hogy a kegyes adományok a vallásos attitûdök kiváló indexei, amelyek segítségével egy „mindeddig néma népesség legmélyebb meggyõzõdését és hiedelmeit” ismerhetjük meg.21 „Egy olyan társadalomban, amelyben a szakrális áthatotta a hétköznapi életet és a hitrõl folytatott viták
háborúkat robbantottak ki, a végrendeletek által felkínált lehetõség igen izgalmas [...]
a testamentumok a jövõben, minden kétséget kizáróan, aránybányái lesznek az ancien
régime társadalomtörténeti kutatásainak.”22 A történész tehát nagy lehetõségeket lát
a további kvantitatív munkálkodásban, de arra figyelmezteti kollégáit, hogy az általuk
19 Így pontosan azt az utat járta, amit Cohn fenti mûvérõl írott recenziójában Thomas Kuehn javasolt.

Kuehn szerint a sienai mentalitástörténeti eredmények „tesztelése” érdekében más itáliai városokat is érdemes volna bevonni a vizsgálatba (Kuehn 1991: 625).
20 Hoffman 1984a és szintén lásd a módszertani tanulmányt uõ. 1984b.
21 Hoffman 1984b: 814.
22 Hoffman 1984b: 814–815.
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használt elavult módszereket idõszerû felcserélni egy érzékenyebb, a független
változók kiszûrésére alkalmas eljárással. Megoldásként az ún. tobit analízist, azaz a regresszió-elemzés egy változatát ajánlja, mely mûvelet az 1970–80-as években a szociológusok körében is népszerû volt.
Hoffman-nal szemben az itáliai testamentumok neves szakértõje, Martin Bertram jóval borúlátóbb; szkeptikus és kritikus hangvételû recenziójában a kvantitatív
megközelítés további buktatóira hívta fel a figyelmet.23 Bertram szerint a végintézkedések mechanikus kódolása egyszerûnek és vonzónak tûnhet, de számos hibalehetõséget
hordoz. Hiszen mihez kezd a lelkesen kódoló kutató, ha a végrendelkezõ nem egy meghatározott személynek, hanem csak általánosan megfogalmazva, például a város „bármely lelkészének”, valamely monostor vagy rend „egyik tagjának” adományoz bizonyos összeget? Hogyan vegyük fel adatbázisunkba az olyan rendelést, amelyet az örökhagyó két apácának juttat „életük végéig”? Óhatatlan, hogy az ilyen esetekben
bizonyos „nagyvonalúsággal” kénytelen eljárni az adatrögzítõ, ami a késõbbiekben súlyos pontatlanságok forrása.24
Bertram kapcsán folytathatnánk a sort: mitévõk legyünk, ha a végrendelet bizonyos feltételekhez köti az örökséget, például az örökös jó magaviseletéhez, a házastárs
özvegyi státusának megõrzéséhez, jó terméshez, vagy éppen szorgalmas munkálkodáshoz, sikeres üzletvitelhez? Elvileg persze, ezek a feltételek mind kódolhatóak. Másik
kérdés az, vajon hogyan lehet feldolgozni az adatbázist, ha egy-egy változó esetében
több tucat értéket kell értelmeznünk. A szociológusok, ha túlságosan kicsi az egyes cellákban a változók száma, összevonják azokat annak érdekében, hogy a statisztikai elemzést elvégezhessék. Ezt persze a történészek is megtehetik, de az eljárás során számtalan
problémával szembesülnek. Elõször is, a történeti adatbázisok a szociológiaiakhoz képest – az esetek többségében – jóval hiányosabbak, óhatatlanul sok „lyuk” tátong
egy-egy történeti adatsoron. A testamentumokból nyert adatbázisok természetesen kiegészíthetõek. Születési és halálozási anyakönyvek, vagyonösszeírások, adóívek, polgárkönyvek, különféle tagnévsorok – hogy csak néhány lehetõséget említsünk – alapján valamelyest pótolhatóak a hiányzó információk. Ugyanakkor számításba kell venni, hogy
az effajta vállalkozás olyan volumenû munkálatok esetében, mint a fent idézett példák,
hosszadalmas és kiterjedt levéltári kutatást jelent. Nagyon könnyen elképzelhetõ, hogy
a hiátusok feltöltése több idõt vesz igénybe, mint a végrendeletek kvantifikálása, ami pedig jó eséllyel meghaladja egy történész teljesítõ képességét. Másrészt, ha a történeti
elemzésben összevonjuk a változókat, az súlyos torzításokhoz vezethet, amelyeket
a kutatóknak minden egyes esetben külön-külön értelmezniük kell. Chaunu, Vovelle
és Cohn munkáinak a legnagyobb hibája éppen az, hogy ezekre a statisztikai csapdákra
egyáltalán nem hívták fel az olvasó figyelmét, nem reflektáltak a kvantitatív elemzés
korlátozott érvényességére.

23 Bertram 1995. Saját tanulmánya az itáliai testamentumokról: uõ. 1988.
24 A teljesség kedvéért hozzá kell tennünk: Cohn mûveinek megítélése nem volt egyöntetûen negatív.

Dicsérõ, további kvantitatív kutakodásra ösztönzõ bírálatok is napvilágot láttak. Lásd például: Banker
1990 és Ahl 1994.
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A fenti hiányosság mellett komoly deficitnek tûnik az az elméleti igénytelenség és
felszínesség, amely e munkákat, de különösen Cohn próbálkozásait jellemzi. A szerzõ
nem vette a fáradtságot, hogy olvasói tudomására hozza: mit is ért õ pontosan azon
a sokat vitatott kifejezésen, amelyet „mentalitásnak” keresztelt el az utóbbi évtizedek
történetírása. Ha ugyanis a többé-kevésbé elfogadott, rendi- vagy osztályhelyzettõl független kollektív beállítódást, kollektív magatartásformát értjük alatta, vajon hogyan keverheti össze ezt a „spontán” megnyilvánulást politikai döntésekkel, törvényhozással,
tehát valamilyen felsõ és külsõ hatással, amelyet sokkal inkább egy közösségre kényszerített viselkedési forma, mintsem valamely belsõ autonóm folyamatként írhatunk le.
Cohn ugyanis mentalitásnak nevezi azt a közösségi reakciót, amelyet az 1575–76-os pápai küldött ténykedése – egyebek mellett a helyes vallásos viselkedés szankcionálása érdekében felállított inkvizíciós bíróság mûködése – váltott ki Sienában. Hasonló módon
mentalitásnak tekinti azt a felvilágosult abszolutizmus szellemében fogant törvénykezést, amely korlátozta az egyháznak juttatott adományozást.25 Eredményei kapcsán
úgy vélte: sikerült megcáfolnia az Annales történészeinek a lassú, csak hosszú idõszakokban mérhetõ attitûdváltozáshoz tapadó nézeteit. Szerinte a mentális folyamatok
sokkal inkább gyors és drámai változások. Ez a felfedezés különösen indokolttá tette
volna a változások természetének és körülményeinek alaposabb és körültekintõ vizsgálatát. Célszerû lett volna elgondolkodni a „mentalitás”, „ideológia”, „törvény” és „politikai megfélemlítés” kifejezések pontos jelentésén, mert a mûveiben található fogalmi
káosz lehetetlenné teszi, hogy komolyan vegyük következtetéseit. Ugyanakkor, bár
munkái megjelenésekor a kérdés már élénk vitákat váltott ki a történészek körében,
nem reflektált arra: vajon mérhetõ-e a vallással kapcsolatos attitûd, s ha igen,
hogyan?26

25 Ideológia és mentalitás kapcsolatáról lásd például Michel Vovelle mûvét: Vovelle 1990.
26 A geertzi antropológiai módszereket konzekvensen alkalmazó amerikai történész, Robert Darnton kul-

túrtörténeti tanulmánygyûjteményének végén határozott és egyértelmû választ ad a kérdésre. Darnton
nézetei a történeti antropológia és a mikroszintû elemzés manifesztumaként is felfoghatók. Vovelle tisztán statisztikai megközelítése ellen megfogalmazott legfõbb kifogása, hogy hiába ismerjük a végrendelkezõ lelki üdvéért elrendelt misék számát, vagy a temetésre szánt gyertyák súlyát, mindez mégsem fog abban segíteni, hogy jobban megértsük a kora újkori emberek vallásos érzületét. „The French attempt to
measure attitudes by counting – counting masses for the dead, pictures of Purgatory, titles of books, speeches in academies, furniture in inventories, crimes in police records, invocations to the Virgin Mary in
wills, and pounds of candle wax burned to patron saints in churches. The numbers can be fascinating, especially when they are compiled with the masterly hand of a Michel Vovelle or a Daniel Roche. But
they are nothing more than symptoms produced by the historian himself, and they can be interpreted in
wildly different ways. Vovelle sees dechristianzation in the drop in the graphs of masses said for souls in
Purgatory; Philippe Ariés sees a tendency toward a more inward and intense form of spirituality. To the
secular left (Vovelle, Roche, Roger Chartier) the statistical curves generally indicate embourgeoisement
of world view; to the religious right (Ariés, Chaunu, Bernard Plongeron), they reveal new patterns of family affection and charity. […] Unlike the price series of economics, the vital statistics of demography,
and the (more problematic) professional categories in social history, cultural objects are not manufactured by the historian but by the people he studies. They give off meaning. They need to be read, not counted.” (Darnton 1984: 251.) Darnton tehát nem állít kevesebbet, mint hogy a számokkal való bûvészkedés a különbözõ ideológiai háttérrel rendelkezõ történészeket prekoncepcióik megerõsítésére sarkallja.
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A KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS LEHETÕSÉGEI
Az imént idézett Martin Bertram bírálatában arra az álláspontra helyezkedett, hogy mivel az itáliai végrendeletek forrásfeltárása még nem történt meg, és középkori, kora újkori testamentumok ezreirõl egyáltalán nem is tud a szakma, egyelõre felesleges összehasonlító, ambiciózus elemzésekre vállalkozni. Ennél sokkal fontosabb és hasznosabb a végakaratok publikálása, a szövegek értelmezése és jegyzetek készítése. A tanács hátterében
persze nem csak a szisztematikus levéltári kutakodás szükségességének felismerése áll, hanem a testamentumokon végzett történeti statisztikai vizsgálatokkal szemben táplált ellenszenv, az ilyesfajta munka megkérdõjelezése: „Elõször is hangsúlyoznunk kell, hogy
a végrendeletek tartalmának tömeges kvantifikációja korántsem annyira egyszerû feladat, mint amilyennek elsõ látásra tûnik. Még akkor is, ha a testamentumok nagy számban állnak rendelkezésre, mint például a középkori Itália esetében, minden egyes darab –
természeténél fogva – egyedi és komplex dokumentum, amelynek tartalmát nem lehet
olyan könnyen statisztikai sémákban rögzíteni, mint a haszonbérleti szerzõdésekét vagy
az adóívekét”.27 Egységes adatok hiányában tehát értelmetlen, eleve elhibázott próbálkozás a kódolás, mert olyan nehézségekkel kell szembesülnie az erre a feladatra vállalkozó
történésznek, hogy jobban teszi, ha bele sem kezd az effajta vizsgálatba.
Természetesen nem Bertram volt az egyetlen, aki felismerte a végakarat egyediségének jelentõségét, s azt, hogy a testamentumokat érdemes narratív forrásként kezelni. Ugyan ismereteim szerint az elmúlt évtizedekben jóval kevesebb kvalitatív vizsgálatra került sor, mint statisztikai elemzésre, de azért az elõbbire is akad példa. Philip Gavitt a reneszánsz korabeli firenzei jótékonykodásról készített monográfiájában
részletesen feldolgozta egy gazdag kereskedõ, Francesco Datini végrendeletét.28 Amint
ez a szerzõ értelmezésébõl kitûnik, Datini, az egyik legbõkezûbb firenzei adakozó, az
Ospedale degli Innocenti gyerekkórház megalapítója, különös gonddal készítette el
utolsó akaratát. Javainak elosztása csak az egyik célja volt. Emellett nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a gyermekekkel kapcsolatos, a jótékonyság és az üdvözülés közötti
összefüggésrõl vallott személyes nézeteinek és humanista meggyõzõdésének is hangot
adjon. Gavitt célja teljesen nyilvánvaló: megpróbálta felfedni mindazon megfontolásokat és kételyeket, amelyek Datinit befolyásolták, amikor halálos ágyán végrendelkezett. Azaz megpróbálta a jótékonykodás egyedi motivációit a lehetõ legteljesebben feltárni és értelmezni. Ez természetesen csak úgy volt lehetséges, hogy megvizsgálta Datini testálásának hátterét, a végakaratot az életút utolsó állomásának tekintette, és az
elõzmények alapos ismertetése és mérlegelése függvényében interpretálta. Gavitt abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Datini életérõl számtalan adat maradt fenn. A kereskedõ kiterjedt levelezést folytatott, s végintézkedést is többször készített, ráadásul az
egyes változatok tartalma ismert. Így lehetségessé vált a végsõ döntést megelõzõ fázisok
nyomon követése. Végül arra is választ kapott a történész, hogy milyen irányelvet
tartott szem elõtt Datini, amikor vagyonát felosztotta családtagjai, barátai és üzleti
partnerei között, és milyen formában akarta megõrizni poszthumusz emlékezetét.
27 Bertram 1995: 368.
28 Gavitt 1990: 33–59.
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Az adakozás egyedi vizsgálata természetesen csak Gavitt módszerével lehetséges, a statisztikai elemzések a motivációk és vélemények ilyesfajta kifinomult értelmezésre nem adnak módot. Ez a felismerés vezérelte a kvantitatív irányzat egyik
oszlopos képviselõjét, a fentebb többször is hivatkozott Samuel K. Cohnt is, aki helyesnek vélte a hat itáliai városról készített monográfiájában egyes végrendeleteket
külön is feldolgozni. A szerzõ a pisai Bonifacio Novello della Gherardesca és az
arezzói Tarlato di Agnolo után visszamaradt végakaratokat választotta ki, mint különösen fontos és részletes analízisre érdemes szövegeket.29 A választás több szempontból is szerencsés. Mindkét testáló régi, neves család sarja volt, mindketten komoly közéleti és politikai szerepet játszottak városuk életében, ráadásul mindkét
forrás kivételes gonddal készült; kifejezetten egyedi intézkedések, amelyeken nyoma sincs az egyébként a testamentumok esetében gyakori jegyzõi sematizmusnak.
A két dokumentum párhuzamos, összehasonlító értékelése tehát nagyon is indokolt és üdvözlendõ célkitûzés. Cohnt hasonló érdeklõdés vezérelte, mint kollégáját, Philip Gavittot. Azt próbálta megérteni, hogy Bonifacio és Tarlato adakozási
stratégiája hogyan jellemezhetõ, hogyan próbálták evilági emlékezetüket megõrizni
az utókor számára, és milyen megfontolásokat vettek számba, amikor döntöttek jótékonyságuk tárgyáról és a kiválasztott intézményekrõl, személyekrõl. Cohn elemzése azonban azzal a szándékkal készült, hogy statisztikai eredményeit egyedi szövegekkel is illusztrálja és alátámassza. Csupán ennek az elõzetes feltevésnek tulajdonítható, hogy Bonifacio végintézkedésében következetesen és makacsul az
„aszketikus”, Tarlatoéban az „individualista” típus megtestesülését látja annak ellenére, hogy adatai még a reneszánsz Itália történetét kevéssé ismerõ, laikus olvasó
számára is nyilvánvalóan ellentmondanak ennek az állításnak. Így persze az elemzés szinte értelmetlen, hiszen egyetlen célja a szerzõ prekoncepciójának igazolása,
nem pedig egyedi forrásértelmezés.
A jótékonyság motivációinak felderítésén túl természetesen számtalan egyéb okból
érdemes a végintézkedés környezetét feltérképezni és a testamentum mellett egyéb források bevonásával esettanulmányt, mikrotörténeti elemzést készíteni. Tudjuk, hogy a törvényi örökítéshez képest a javak végrendeleti elosztása jóval kevésbé volt jellemzõ. A testállás inkább kivételes aktusnak, mintsem bevett gyakorlatnak tekinthetõ. Ez különösen áll
Magyarországra, de még a gazdaságilag fejlett itáliai városállamok és a nyugat-európai városok esetében is igaz. Ezért kézenfekvõnek tûnik annak a kérdésnek a boncolgatása, vajon mi sarkallta a testálókat arra, hogy utolsó akaratukat írásban rögzítsék. Erre vonatkozóan idõnként a végintézkedések is tartalmaznak információt, az persze másik kérdés,
hogy az indoklások gyakran formalizáltak, sematikusak. Nem is beszélve arról, hogy sokszor nem érdemes készpénznek venni a végrendelkezõ szavait, mert a dokumentum elkészítésének legfontosabb, vagy éppen a valódi okát jótékony homályban hagyja, és éppen
azzal próbálja megelõzni a döntése nyomán keletkezõ esetleges viszálykodást, hogy valamilyen lényegtelen vagy valótlan szempontot hangsúlyoz. A motivációk ráadásul meglehetõsen egyediek, azaz kevéssé kódolhatóak. Ha tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogy
29 Cohn 1992: 112–117.
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tulajdonképpen miért is került sor írásbeli végintézkedésre, a narratív elemzés feltétlenül
közelebb visz a megoldáshoz, mint a statisztikai vizsgálat.
Akkor is érdemes elszánni magunkat a „léptékváltásra”, s egyedi forráselemzést végezni, ha a végrendelkezõ személyes, családi, rokoni, vagy baráti kapcsolatrendszerét, esetleg üzlet- vagy céhtársaihoz fûzõdõ viszonyát akarjuk rekonstruálni. A testamentumok juttatások, ajándékok, vagy hagyományok révén, adósok, hitelezõk, a végrendelkezõhöz közel álló vagy éppen vele ellenséges viszonyban lévõ
személyek megemlítésével gyakran meglehetõsen pontosan és aprólékosan tájékoztatnak az örökhagyó kapcsolathálózatáról. Az utolsó akarat a jutalmazás és a büntetés eszköze is lehetett; különösen igaz ez a gyerekek és a házastársak esetében. Számtalan olyan narratív elemet tartalmaznak a végintézkedések, amelyekben a testáló
keserû hangon számol be az õt ért méltánytalanságokról és gyötrelmekrõl, vagy éppen ellenkezõleg, a róla gondoskodókat, támogatóit dicséri. A források olvasásakor néha az a benyomásunk támad, hogy az örökhagyókat sérelmeik felhánytorgatása, vagy pozitív tapasztalataik elbeszélésének vágya, mintegy az a lehetõség késztette végrendelkezésre, hogy végre nyíltan beszámolhattak az õket ért rosszról és
jóról. Ezek a szövegbetétek talán a testamentumok legegyedibb, legárnyaltabb nyelvezetû részletei, hiszen ezek estek legkevésbé a nótáriusi egységesítés áldozatául.
A végintézkedések tehát nagyon jó kiindulópontként szolgálhatnak a személyközi
viszonyok értelmezéséhez. Azt hiszem, nem szorul különösebb magyarázatra, hogy
a kvalitatív módszer alkalmazása ebben az esetben különösen indokolt, mondhatnám az egyedüli lehetséges megoldás.
Természetesen hosszasan folytathatnánk azoknak a kérdésfeltevéseknek
a számbavételét, amelyek kívánatossá teszik az értékelõ, értelmezõ, mikroszkopikus
vizsgálatot. Az alábbiakban egy további szempontra szeretném felhívni a figyelmet, ami
az egyedi végrendelet elemzéseket különösen indokolttá teszi. A végakarat törékeny dokumentum. Az örökösök és a hagyományosok kikezdhetik, félretehetik, érvényteleníttethetik, vagy minden törvényes alap nélkül az is elõfordulhat, hogy egyszerûen nem
vesznek tudomást róla. Így a végintézkedés gyakran nem lezárása egy történetnek, hanem az egyik állomása, esetleg a konfliktusok kiinduló pontja. A testamentum körül kirobbant viszálykodás okainak feltárása, és a konfliktus természetének értelmezése nem
pusztán az örökösödési torzsalkodás megismerését teszi lehetõvé, de magának a végrendeletnek és az örökhagyó céljainak megértéséhez is közelebb visz. Erre pedig csak
a mikroszintû megközelítés ad lehetõséget.

A TESTAMENTUM UTÓÉLETE: A KONFLIKTUSOK ÉRTELMEZÉSE
A narratív elemzés szükségességérõl saját munkám során is volt alkalmam meggyõzõdni. Doktori disszertációmban 18–19. századi debreceni végrendeleteket dolgoztam fel,
s mind a makroszkopikus, mind pedig a mikroszkopikus elemzést kipróbáltam.30
30 Mátay 2002.
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Amikor a számítógépes adatrögzítés után elkezdtem egyes végakaratokat külön-külön
is feldolgozni, elkészítésük körülményeit, a testálók döntéseinek hátterét alaposabban
értelmezni, világosan megmutatkozott a két megközelítés közötti különbség, érvényességük és hasznosíthatóságuk mértéke.
Hadd idézzek egy nagyon szembetûnõ példát! Ladányi János debreceni tímármester 1822. augusztus 14-én végrendelkezett.31 Ladányi úgy került be az adatbázisba,
mint kivételesen nagyvonalú testáló, aki pazar adományt tett a város javára, hiszen legértékesebb vagyontárgyát, a házát, a magisztrátus szabad rendelkezésére hagyta. Amikor a hosszadalmasan elhúzódó kódolás és adatbevitel után végre sort keríthettem
a mikrovizsgálatokra, Ladányi különös intézkedésének értelmezése a lista élén szerepelt. Több szempontból is szemet szúrt az eljárása. Egyrészt a tímármesternek voltak
életben lévõ családtagjai, túlélte õt a felesége, volt egy lánya és két unokája. Ez a testamentum szövegébõl egyértelmûen kiderült. Másrészt a célintézmény megjelölése is furcsának tûnt, hiszen a városi tanács a 19. századi debreceni végakaratokban már csak
ritkán szerepelt kedvezményezett intézményként, s akkor is inkább csak csekély
juttatással.
Ladányit foglalkozása révén könnyû volt „lenyomozni” a levéltárban; a tímár céh
irataiban számtalanszor szerepelt a neve. Debrecenben született, ott is halt meg, az
anyakönyvek alapján hozzájuthattam a családjára vonatkozó adatokhoz. A felesége családjáról, a Diószegi famíliáról szintén nagyon sok információ maradt fenn. További
végrendeletek és levelek jelentõsen hozzájárultak ahhoz, hogy Ladányi életútját meglehetõsen pontosan felderíthessem. Leghasznosabb forrásoknak azonban azok a peres
iratok bizonyultak, amelyek Ladányi személyes konfliktusairól tanúskodtak, illetve
a végakarattal kapcsolatos perlekedést dokumentálták. A tímármester halála után
ugyanis felesége, Diószegi Erzsébet, aki a ház tulajdonostársaként finoman szólva is sérelmezte férje eljárását, megtámadta a végintézkedést. A mikroelemzésben Ladányi végakarata merõben más megvilágítást nyert, mint ahogyan az adatbázisban szerepelt.
Leegyszerûsítve a történetet, korántsem a magisztrátust nagystílû adománnyal jutalmazó gesztusról volt szó, hanem sokkal inkább személyes bosszúról. Ladányiék kapcsolata ugyanis nagyon rossz volt, az asszony közel fél évszázados házasságuk alatt férje brutális bántalmazásai miatt többször is elhagyni kényszerült az otthonát. Kevéssel Ladányi halála elõtt – feltehetõen a lánya biztatására –, formálisan is válópert
kezdeményezett a tímármester ellen. Ezzel felhergelte az amúgy is indulatos, hirtelen
haragú és békétlen természetû Ladányit, aki úgy döntött, hogy példásan megbünteti renitenskedõ asszonyát. Testamentum tételével olyan helyzetet idézett elõ, amelyben a felesége és az a városi tanács, amely Diószegi Erzsébetet korábban védelmezte Ladányi
bántalmazásaival szemben, érdekellentétbe kerültek egymással. A ház feletti perlekedésbe az anya után a lánya is bekapcsolódott, s a jogvita csak másfél évtizeddel az ominózus végintézkedést követõen ért véget.32
31 Ladányi János végrendelete. Hajdú-Bihar megyei Levéltár IV. A. 1011/z, 1605. sz.
32 A részletes esettanulmányt lásd Mátay 2003. Emellett mikrotörténeti módszerekkel dolgoztam fel egy

debreceni válóper történetét, ahol szintén „kontextusba ágyazottan” elemeztem a fõhõsök végakaratát.
Lásd Mátay 2000.
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A Ladányi-végrendelet természetesen csak illusztráció, de számtalan más olyan
példát találtam, ahol a kétfajta, a kvantitatív és a kvalitatív megközelítés élesen eltérõ
eredményekre vezetett. Ilyennek bizonyultak például egy debreceni nemesi család,
a Jándiak testamentumai, amelyek évtizedeket átfogó, több generációs persorozatot
idéztek elõ. Pusztán a végintézkedésekben található adatok összeszedegetése és feldolgozása alapján csekély fogalmat alkothatunk a meglehetõsen harcias família tagjainak
valódi aspirációiról, manipulációs technikáiról és konfliktuskezelési stratégiáiról, amelyeknek a végakarat csak egyik eszköze volt. A testálók által mélyen elhallgatott, de igazságtalan kirekesztések és az örökösök közti súlyos megkülönböztetések, nem is beszélve az efféle manõverezés háttérében meghúzódó okokról, pusztán a testamentumok
szövegeinek ismeretében, felderíthetetlenek. Az alaposabb kutatás során ráadásul fény
derült arra is, hogy az egyik „problémás”, és elsõ látásra meglehetõsen érthetetlennek
tûnõ végintézkedést feltehetõen erõszakkal zsarolták ki a halálán lévõ testálóból.
Mindezek fényében nyilvánvaló, hogy egy ilyen esetben a végrendeleteket vakon
kódoló kvantitatív elemzés kifejezetten hamis eredményekre vezet.
Miért érdemes elmondani Ladányi János és a Jándiak történetét? Milyen tanulságul szolgál a hagyatéki viták ilyen aprólékos, részletekbe menõ rekonstrukciója?
A testamentumok nem szakíthatóak ki abból a kulturális–társadalmi közegbõl,
amelyben a végrendelkezõk éltek. Másképpen fogalmazva, a végrendelet mint dokumentum, csupán egyetlen keresztmetszete az egyén életének; olyan lenyomat,
amelynek hátterében racionális megfontolások, manipulációs stratégiák és érzelmek, irracionális mozzanatok egyaránt meghúzódnak. Az esettanulmányok lehetõséget adnak a testamentum környezetének felderítésére. Ez a környezet pedig nem
más, mint az egyén élettörténete és az a komplex kapcsolatrendszer, amelyet az
élete során kiépít, s amely az életét meghatározza.
Annak érdekében, hogy a végrendelet környezetét meghatározó gazdasági, társadalmi, kulturális és pszichológiai tényezõket a lehetõ legalaposabban feltárjuk,
a vizsgálódásnak el kell szakadnia a szoros értelemben vett testamentumtól, de még
magától a végrendelkezési eljárástól is. Ladányi János testamentumát megtámadták
az örökösei. Elõkerestük tehát azokat a peres iratokat, amelyekbõl a jogvita részletei megismerhetõk. A perek elemzése során érdekessé váltak maguk a szereplõk, így
tehát minden információ, ami fennmaradt róluk, hasznosnak tûnt. Eljutottunk az
anyakönyvekhez, vagyonösszeírásokhoz, szerzõdésekhez, különféle igazolásokhoz
és magánlevelekhez, hogy csak néhányat említsünk a szerteágazó forrásanyagból.
Ugyanakkor az is világossá vált, hogy a szereplõk csak akkor nyernek tartalmat,
azaz személyiséget, ha az életük eseményeirõl készített kronológia valódi élettörténetté válik. Ha nemcsak azzal foglalkozunk, hogy mit tettek, vagy mi történt velük,
de hipotéziseket állítunk fel az oksági összefüggésekre vonatkozóan is. Ehhez fel
kellett térképeznünk személyes kapcsolataikat és – legalábbis töredékeiben – a társadalmi környezetüket.
Az élettörténetek rekonstrukciója persze nem volt öncélú. Egyrészt az a meggyõzõdés vezetett, hogy csak a teljes életút elemzése teszi lehetõvé a végrendelet tartalmának értelmezését. Csak akkor tudjuk pontosan feltárni, hogy a személyi és
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gazdasági döntéseket milyen megfontolások inspirálták, ha nyomon követjük a társadalmi–családi kapcsolatok és a gazdasági helyzet, az anyagi javak változásait. Másrészt azt is figyelembe kell venni, hogy a végrendelkezés csak az egyik példája az
egyéni érdekérvényesítésnek. Természetesen nagyon fontos megérteni azt, hogy az
örökhagyó végintézkedésének megkomponálása során milyen stratégiákat alkalmazott, de szem elõtt kell tartanunk: jogi kompetenciája jóval szélesebb körû volt ennél. Ha csak az életút alakításának azokat a formális aktusait vonjuk be a vizsgálatba, amelyek az írott peres aktákban és a szóbeli perekrõl készített jegyzõkönyvekben találhatóak, akkor is világosan látszik, hogy a sérelmek orvoslására sokszor és
sokféleképpen sor került. Ennek azért van jelentõsége forrástípusunk szempontjából, mert, amint ez a fentiekbõl is világos, a végrendelet korántsem „transzparens”
és „ártalmatlan” dokumentum, hanem gyakran inkább harci eszköz, ráadásul
idõnként évtizedes „háborúskodásban” vetik be az érintettek. A végintézkedésnek
ez az aspektusa azonban csak akkor érhetõ tetten, ha elkészítjük a sokszor említett
esettanulmányokat.
Az egyén jogéletérõl – és ezen belül természetesen a végrendelkezésrõl, és az azt
követõ jogvitákról – készített mikrotörténeti elemzésekhez jól hasznosíthatóak az
antropológia egyik ágának, a jogantropológiának a módszerei. Mivel Magyarországon ez a megközelítés csak kevéssé ismert, talán nem haszontalan, ha egy rövid
áttekintésben összegzem a legfontosabb eredményeket.

A JOGANTROPOLÓGIA TANULSÁGAI
A dolgozat elsõ felében részletesen tárgyaltam a testamentumokból nyert adatok
számlálgatásának korlátait és hibáit. E munkák már ismertetett fogyatékosságai mellett van egy további szempont is, amelyet, a végrendeleteket feldolgozó, kvantifikáló kutatók teljesen figyelmen kívül hagytak. Mindannyian abból a jogilag naiv elõfeltevésbõl indultak ki, hogy a testamentum – természeténél fogva – egy folyamat lezárása. Olyan dokumentum, amelyet azért készítettek a végrendelkezõk, hogy
elkerüljék az esetleges konfliktusokat. Készpénznek vették tehát azt, amit sokszor
maguk az örökhagyók jelöltek meg célként utolsó rendeléseikben. Ezzel szemben,
amint ezt már láttuk, gyakran az ellenkezõjérõl van szó, és a végintézkedés éppen
kezdete és oka a konfliktusnak.
Ha a történész pusztán a végrendelet vizsgálatára szorítkozik, megfosztja magát a lehetõségtõl, hogy betekintést nyerjen abba a dinamikus és gazdag világba,
amelynek az egymással perlekedõ városi polgárok jogtudata, jogértelmezése, személyisége, s emellett persze anyagi lehetõségei, társadalmi és kulturális helyzete jelölte
ki a kontúrjait. Mégis, a legutóbbi idõkig a joggyakorlat és az egymással pereskedõk
tanulmányozása zavarba ejtõen sovány szelete maradt az európai társadalomtörténet-írásnak. Az egyik fontos oka ennek a hiátusnak az, hogy a jog szinte teljesen kívül rekedt a huszadik század legrangosabb európai társadalomtörténeti iskolájának, az Annales iskolának az érdeklõdésén. Az Annales-történészek a jogot csupán
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„másodlagosnak” tekintették, ezért alábecsülték társadalmi és kulturális jelentõségét.33 Másrészt a jog hosszú idõn keresztül kizárólag a jogtörténészek territóriuma
volt. Õk pedig a jogi eljárás szerkezetét, a jogi intézmények felépítését és mûködését, a törvények magyarázatát, az ezekben bekövetkezett változások értékelését és
a történeti jogi szövegek értelmezését tekintették feladatuknak. Elemezték ugyan
az általános jogfilozófiai elveken nyugvó normatív struktúrákat, de figyelmük nem
terjedt ki a tényleges bírósági eljárásokra, arra, hogy a struktúrák valójában hogyan
szabályozták a társadalmi interakciókat, másképpen fogalmazva: milyen viszony
volt struktúra és hétköznapi joggyakorlat között?
Az elmúlt két évtizedben azonban született néhány olyan hiánypótló történeti
munka, amelyeknek deklarált célja volt a jogalkalmazás tüzetesebb elemzése. Simona Cerutti már egyenesen „divatos historiográfiai irányzatnak” nevezi azt a törekvést, amely az embereknek a joghoz és az igazságszolgáltatáshoz való viszonyát vizsgálja.34 Cerutti ennek az elsõdleges magyarázatát abban látja, hogy történészek egy
csoportja kísérletet tett társadalom és kultúra kapcsolatának újraértelmezésére,
mégpedig egy eddig feltáratlan területen, a jog, illetve a jogalkalmazás területén.
Mindez egyfajta válasz lenne arra az Egyesült Államokból indult, de Európában is
népszerûvé vált kultúrtörténeti felfogásra, amely szerint az egyén cselekvése és viselkedése nem saját akaratának, hanem egy õt körülvevõ kulturális univerzumnak
a függvénye. A joggyakorlat beható elemzése tehát kiszabadíthatja az egyént ebbõl
a ráoktrojált kulturális–nyelvi rendszerbõl, s a kutatók feltehetik a kérdést: hogyan
használták az emberek a jogot életpályájuk alakítására?35
Az új megközelítés egyik, általam ismert legsikeresebb terméke Thomas Kuehn
esszégyûjteménye, melyben a kutató azt az ambiciózus célt tûzte maga elé, hogy
megírja a reneszánsz Itália történeti jogantropológiáját, legalábbis megteszi az elsõ
lépést ebbe az irányba.36 A vállalkozás ugyan torzó maradt abban az értelemben,
hogy a reneszánsz Itália helyett csupán a reneszánsz bölcsõjének tekinthetõ Firenzére szûkítette vizsgálódásait, mindez azonban semmiben sem csökkenti a kiváló munka értékét. Kuehn valóban felvállalta azokat az új historiográfiai törekvéseket,
amelyeknek a megjelenésérõl Cerutti is számot adott.37 A törvényekkel és jogszabályokkal ellentétben, amelyek koherens, szigorú logikára épülõ strukturalista rendszerben próbálják behatárolni az egyén mozgásterét, a joggyakorlat egészen más képet mutat. Az emberek kezében a jog, vagy másképpen a normák fegyverekké válnak, s ez nemcsak a bíróság elõtt megjelenõ polgárokra, de a különbözõ posztokat
33 Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy nem használtak jogtörténeti forrásokat. Az ilyen

34
35
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típusú dokumentumok egyik legszellemesebb alkalmazására példa Le Roy Ladurie Montaillou címû monográfiája. Ladurie azonban nem tekintette feladatának a hétköznapi joggyakorlat rekonstrukcióját,
vagy a jogi normák és a társadalmi viselkedés kapcsolatának elemzését (Le Roy Ladurie 1997).
Cerutti 2000: 151.
Ceruttit egyébként sokkal inkább norma és gyakorlat kapcsolata, pontosabban az a kérdés foglalkoztatja, vajon figyelembe vették-e a normák kialakításakor a gyakorlat tanulságait.
Kuehn 1991. Lásd emellett a pozitív recenziót: Schmidt 1993.
A munka céljainak világos kifejtését lásd a bevezetõ tanulmányban (uo. 1–16). Kuehn láthatólag igen tájékozott a terjedelmes jogantropológiai irodalomban. Értékes kommentárok olvashatók a 75–78. oldalon, illetve a jegyzetapparátusban (288–292).
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betöltõ jogi képviselõkre is igaz. Ugyanakkor a joggyakorlatban számtalan kaotikus, ellentmondásos és irracionális mozzanat érhetõ tetten. Ennek megfelelõen
Kuehn pontosan meghatározta saját helyzetét és felfogását. Nem strukturalista,
hanem a legjobb értelemben vett posztstrukturalista történeti mûvet tart kezében
az olvasó, amely érzékenyen reagál az egykor élt szereplõk – számunkra talán irracionálisnak tûnõ – választásaira.
Publikált és publikálatlan bírósági akták, közjegyzõi iratok, privát levelek, naplók, testamentumok és egyéb levéltári források felhasználásával bizonyítja, hogy
a firenzei polgárok jól ismerték az állandóan változó jogi statútumokat, és a jog folyamatosan jelen volt az életükben. A quattrocentro Firenzéjében a jogrendszer inkoherens és képlékeny volt, ezért óriási teret hagyott az egyéni kreativitásnak, továbbá a formális eljárások mellett a konfliktuskezelés egyéb módozatainak. Kuehn
tehát kettõs feladatra vállalkozott. Egyrészt megpróbálta megérteni azt, hogyan
szolgálta a kifinomult és komplex jogi apparátus a perlekedõk érdekeit. Másrészt
választ akart kapni arra a kérdésre, hogyan éltek egymás mellett a formális jog és
a konfliktuskezelés olyan egyéb mechanizmusai, mint például a döntõbíráskodás és
az erõszak.38 A természetébõl fakadóan kaotikus jogi aréna az egyén számára a lehetõségek széles skáláját nyitotta meg, amelyben kimódolhatta, hogyan tudja céljait és
érdekeit a legoptimálisabban érvényesíteni a közösség más, vele versenyben álló
tagjaival szemben.
Kuehn-nak a jogelméletrõl és joggyakorlatról vallott nézetei megkérdõjelezik
annak a klasszikus funkcionalista modellnek az érvényességét, amely szerint a jogi
normák és a társadalmi viselkedés közti kapcsolat egyirányú, felülrõl lefelé hat,
azaz kizárólagosan a norma (a bíróság jogértelmezése) szabályozza a cselekvést.39
Másképpen fogalmazva, a funkcionalista modellben gondolkodó történészek úgy
képzelték, hogy a jog egyértelmûen meghatározta az emberek életét, és eleve elvetették a jogalkotók és a társadalmi cselekvõk közötti kevésbé hierarchikus, kölcsönösségre épülõ kapcsolat lehetõségét. Kuehn sokat tett azért, hogy ezt a korábbi, leszûkítõ jogfelfogást felváltsa egy rugalmasabb és komplexebb paradigma, amelyben
a társadalomtörténészek nagyobb teret engednek az egyén jogi kompetenciájának
és manipulatív képességeinek. A jogértelmezés új paradigmája, a jog és a társadalom közötti viszony újradefiniálása lehetõvé tette, hogy a kutatók a társadalom- és
mikrotörténet eredményeit egy új területen, a jogtörténetben kamatoztassák.
Mind a mikrotörténelem, mind pedig az az irányzat, amelyet „új kultúrtörténetként” tartanak számon a historiográfiában, elméleti elõfeltevéseinek és módszertani újításainak jó részét az antropológiától, pontosabban a kulturális antropológiától
kölcsönözte. Ugyanezt tették a jogtörténetet a társadalomtörténettel vegyíteni szándékozó kutatók. Annak érdekében, hogy pontosan megérthessük, milyen antropológiai hagyomány jegyében fogalmazták meg kutatási kérdésfeltevéseiket, röviden
szólnunk kell arról a vitáról, amely a jogantropológusok körében robbant ki
38 Kuehn 1991: 11.
39 A funkcionalista megközelítés részletesebb ismertetését lásd Roberts 1983: 3–4.
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a huszadik század második felében.40 Eszerint élesen szembeállították egymással
a „normatív paradigmát” (rule-centered paradigm) és az „eljárás paradigmát” (processual paradigm).41 Az elõbbi paradigmában gondolkodó antropológusok a konfliktuskezelést szigorúan kodifikált szabályok alapján, jogi intézmények közremûködésével vizsgálták, és úgy gondolták, hogy kizárólag a felsõbb hatóságok által az emberekre kényszerített törvény és rend határozza meg, mi egy társadalomban
a helyes és a deviáns viselkedés közötti különbség. Ezzel szemben a második irányzat képviselõi az egyén döntéseire, jogi kompetenciájára helyezték a hangsúlyt, és
a konfliktusokat korántsem „patologikus” tünetként, hanem az egyénnek a céljai elérése érdekében folytatott küzdelme természetes következményeiként értékelték.
Számukra tehát a „rend” nem valamilyen elõre meghatározott elveket követõ struktúra, hanem sokkal inkább a résztvevõk által folyamatosan alakított, dinamikusan
változó környezet.42 Az eljárás paradigmában gondolkodó antropológusok azonban túlléptek a szabályok és a jogi intézmények döntõ szerepének puszta megkérdõjelezésén. Simon Roberts, John L. Comaroff, Sally Falk Moore, Laura Nader és mások arra a következtetésre jutottak, hogy nemcsak az intézmény-centrikus megközelítéssel szemben kell az egyén jogi kompetenciáját és manipulatív stratégiáját
hangsúlyozni, hanem a normák és szabályok kialakulását a társadalmi érintkezésben, a társadalmi viselkedésben kell tetten érni.43 A joggyakorlatot elemzõ történészek egy csoportja az antropológiai vita során felmerült szempontokat saját forrásaira, saját vizsgálati területére alkalmazta.44 Ennek köszönhetõen a kora újkori
Európa jogi „térképe” ma már sokkal színesebb, mint néhány évvel ezelõtt.
Ha figyelembe vesszük, hogy a végrendelkezés aktusa az egyén jogi kompetenciájának csupán az egyik lehetséges megnyilvánulása, a tágabb, a joggyakorlatba ágyazott értelmezés mindenképpen szükséges. Semmi sem indokolja ugyanis, hogy az eljárást mesterségesen kiemeljük eredeti környezetébõl és elemzésünk egyetlen tárgyának a testamentumot tekintsük. Egyrészt, maga a végrendelet számos további
jogi eljárás alapja lehetett. Másrészt, ha a források ezt lehetõvé teszik, érdemes alaposabban megvizsgálni egy-egy végintézkedés keletkezésének a körülményeit.
A fent ismertetett szakirodalom fényében dõreség volna azt hinni, hogy az érdekeiért harcoló és a jogi labirintusban igencsak jól tájékozódó testálók éppen ebben
a fontos döntésben váltak sematikus „normakövetõkké” és törvénytisztelõ városi
polgárokká. A jogértelmezés tekintetében meglehetõsen rugalmas jogantropológiai
értekezések olyan tanulságul szolgálhatnak a végrendeletek, illetve a végrendeletek
utóéletét tanulmányozó társadalomtörténészek számára, amelyeket feltétlenül
érdemes figyelembe venniük.
40 Errõl bõvebben lásd Roberts 1979: 11–29. és uõ. 1983: 2–6; Cerutti 2000: 156.
41 Czoch Gábor fordítását használtam (Cerutti 2000: 156), de célszerûbbnek tûnik a „processual” szót fo-

lyamat helyett eljárásnak fordítani.
42 Roberts 1983: 3–4; Nader–Todd 1978: 1–40.
43 Az antropológiai szakirodalom nagyon bõséges. Lásd például: Comaroff–Roberts 1981; Comaroff–Co-

maroff 1992; Falk Moore 1978; Nader 1969; Roberts 1979 és uõ. 1983.
44 Lásd például a John Bossy szerkesztésében megjelent kötet tanulmányait: Bossy 1983. Emellett Gowing

1996 és Cerutti 2000.
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A MAGYAR SZAKIRODALOMRÓL
Végül, de nem utolsó sorban szólni kell a magyarországi testamentum-vizsgálatokról. A végrendeletek elemzését, a külföldi példákhoz hasonlóan, itthon is megelõzték
a forráskiadványok, amelyek a 19. század utolsó évtizedeitõl kezdve láttak napvilágot.
Radvánszky Béla három kötetes család- és háztartástörténeti munkájának okmánytárában gyûjtött össze 16–17. századi végrendeleteket, késõbb a Történelmi Tárban és
a Századokban jelentek meg hasonló közlések.45 Ezekrõl a korai publikációkról összességében azt mondhatjuk, hogy néhány kivételtõl eltekintve, fõúri családok sarjainak
utolsó rendelései, polgári végrendeleteket csak kivételes esetekben tartalmaznak. Városi polgári végintézkedéseket nagyobb számban elõször Demkó Károly, Iványi Béla, Sörös Pongrác majd Házi Jenõ adott közre.46 A második világháború után a történészek figyelme fokozottan a korábban névtelenségre kárhoztatott történeti szereplõk felé fordult, s ezt a jelenséget a közlésre kiválasztott végakaratok is tükrözték. A sort Tárkány
Szücs Ernõ hódmezõvásárhelyi és makói végrendeletek válogatásával kezdte, s ezt követték – különösen alföldi települések gyûjteményeibõl származó – testamentumi forráskiadványok.47 Az elmúlt két évtizedben a korábbinál tekintélyesebb számban adtak
közre a kutatók debreceni, nyírségi, gyöngyösi, ceglédi, nagyszombati és gyõri végrendeleteket.48 A számos forráskiadványnak köszönhetõen lehetõség nyílt a különbözõ
földrajzi területekrõl származó végintézkedések összehasonlító elemzésére.
A forráskiadványokhoz képest a hazai végrendelet-feldolgozások köre némiképp
szûkösebb, bár az elmúlt években több kiváló elemzés készült. Úttörõ vállalkozás volt
Tárkány Szücs Ernõ monográfiája, amelyben a szerzõ 447 darab, 18. századi hódmezõvásárhelyi testamentum vizsgálatának eredményeit összegezte.49 Tárkány Szücs elsõsorban a végrendeletek jogtörténeti értelmezésére, illetve az egyes vagyontárgyak szerinti
néprajzi rekonstrukciós vizsgálatra törekedett, s kevesebb figyelmet fordított testálók
és örökösök kapcsolatának, a végrendeleti intézkedéseknek és a rendelkezõk motívumainak feltárására. Horváth József gyõri elemzéseiben a jogtörténeti vonatkozások
mellett a végrendelkezõk társadalmi és vagyoni helyzetérõl, vidéki kapcsolatairól, temetkezési szokásairól és az élet kitüntetett eseményeirõl, keresztelõrõl és házasságkötésrõl gyûjtött össze értékes információkat.50
A fenti feldolgozások mellett más városok testamentumi gyûjteményei alapján is
készültek jogtörténeti, néprajzi és vagyonrekonstrukciós vizsgálatok.51 Ezek közül fel45 Radvánszky 1879–1896, 3. kötet, 85–364. A Történelmi Tárban közölt forrásokat lásd a bibliográfiá-
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ban. Horváth József részletes áttekintést közöl a kora újkori és újkori hazai végrendeletek forráskiadványairól és feldolgozásairól: Horváth 1995: 433–444.
Demkó 1890: 236–239; Iványi 1909: 438–449; Sörös 1899: 323–342, 507–539, 673–703; Házi
1930.
Tárkány Szücs 1961: 295–379.
Rácz 1983; Bene 1989; Németh Z. 1987; Kocsis 1993; Németh G. 1995; Horváth 1995–1997.
Tárkány Szücs 1961: 295–379.
Horváth 1987–88: 113–138; 1991a: 17–21; 1991b: 45–77; 1991c: 45–77; 1992: 291–304; 1997:
163–174.
Lásd például: Tárkány Szücs 1981; Solymosi 1974; Antal 1986.
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tétlenül ki kell emelni Rácz Istvánnak a cívisvagyon örökítésérõl szóló elemzését.52
Molnár Attiláné 17–18. századi kecskeméti végintézkedések alapján a paraszti vagyon
összetételét tanulmányozta 485 darab testamentum felhasználásával, s egyben megpróbálta tetten érni a vizsgált több mint egy évszázadban (1655–1769) bekövetkezett változásokat.53 Horváth József 18–19. századi kiskunhalasi végakaratok segítségével arra keresett választ, milyen mértékben és a lakosság mely csoportjaiban volt elterjedt a végrendelkezés; mikor, milyen körülmények között készültek a testamentumok és milyen
döntéseket hoztak javaikat illetõen az örökhagyók.54 Végül Szende Katalin három város – Pozsony, Sopron és Eperjes – középkori végrendeletein keresztül az anyagi kultúra összehasonlító kvantitatív elemzésére törekedett.55 Feldolgozását különösen értékessé teszi, hogy a testálókat – a testamentumokon kívül egyéb források felhasználásával –
sikerült társadalmi–kulturális közegükben megragadnia. Emellett a magyar történetírásban az elsõk között foglalkozott külön a nõk, pontosabban a nõi végrendelkezõk sajátos helyzetével és az ebbõl fakadó, a férfiakétól eltérõ rendeléseivel.56
***
A történeti végrendelet-elemzéseket az elmúlt évtizedekben a kvantitatív iskola
uralta. A kvalitatív vizsgálatok iránti kritikai igény ugyan megfogalmazódott, de
ilyen vizsgálatra eddig csak kevés kísérlet történt. Ugyanakkor az is könnyen belátható, hogy a szeriális módszerek pontosan azoknak a problémáknak az értelmezésére nem adnak lehetõséget, amelyek döntõen megváltoztathatják a testamentumokkal kapcsolatos történeti látásmódot. Mégsem értek egyet azzal a szélsõséges nézettel, mely szerint a tömeges adatelemzés eleve elhibázott és felesleges vállalkozás;
amint láttuk, kiegészítõ források bevonásával kiválóan alkalmas például az örökhagyók vagy az örökösök és hagyományosok csoportjának leírására. Ha azonban
a történész a testáló szándékait kutatja, tehát akár a személyeknek, akár az intézményeknek juttatott javakról való döntésre, és ennek a döntésnek az okaira kíváncsi,
megkerülhetetlen a mikroszkopikus elemzés. Nem lehet ugyanis kategorizálni és tipizálni az egyéni megfontolásokat, érdekeket, élethelyzeteket és társas kapcsolatokat. Ezek csak a személyhez kötve, az életút függvényében értékelhetõk.
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