
Az aszketikus életmódot választó férfiak és nők -  a kathar vallás tehát a katolikussal 
szemben a nőknekjóval több teret biztosított -  kiválasztottként, perfecfoént tanítják 
a minden etikai kötelezettség és kötöttség alól felm entett hívőket, a credentesi. 
Petrus Clerici és családja pedig ez utóbbi etikát tette magáévá, s így azon sem kell 
meglepődnünk, hogy éppen az eretnek plébános az, aki a carcassone-i inkvizíció 
besúgójaként is működik.

Láthatjuk tehát, hogy a Le Roy Laduiie-mű megjelenése és Bénád újabb fel
dolgozása alatt eltelt mintegy másfél évtized alatt mennyit változott a Montaillou- 
ról alkotott kép. Bénádnak sikerült finomítania Le Roy Ladurie módszerein, s így 
elérte azt, hogy a dokumentáció alapján a lehető legpontosabb képet lehessen 
megrajzolni e sajátos, önnálló kis szigetet alkotó falu társadalmi viszonyairól. Ezzel 
a mű olvasója betekintést nyerhet a Pireneusok lábánál élő, transzhumáló pásztorok 
sajátos, a mai ember számára minden bizonnyal furcsának és nem egészen „eu
rópainak” tűnő hitvilágába, mely különleges keveréke a katolikus hitnek, a kathar 
dualizmusnak és egy -  valószínűleg jóval a kereszténység előttről származó -  
démonokkal és varázslatokkal átszőtt misztikus világképnek. Ennek ellenére az 
olvasó valahogy mégis közel érezheti magához ezeket az egyszerű, mindennapos 
gondjaikkal küzdő, de mégis ambiciózus és saját üdvösségüket szem előtt tartó, a 
saját életüket meggondoltan alakító embereket, akik alapos szemrevételezés után 
nem is különböznek olyan sokban a mai embertől.
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Nagy Balázs
Középkori vonatkozású 

számítógépes adatbázisok

A digitális úton hozzáférhető középkori vonatkozású adatbázisokról hely- 
/  \  zetjelentést írni igencsak kockázatos vállalkozás, hiszen ezek száma rohamo- 

A. JLm osan nő, a „leltár” szinte hétről hétre változik. Ugyanakkor talán még 
nagyobb hiba lenne ezekről hallgatni, hiszen napjainkban olyan új adatbázisok 
jelennek meg, olyan új anyagok válnak hozzáférhetővé, amelyek használata egyre 
inkább megkerülhetetlen a középkor iránt érdeklődő hallgatók és kutatók számá
ra is.

így az alábbi beszámoló nem több, mint egy, az anyag jellegéből fakadóan igen 
rövid ideig érvényes áttekintés, amelynek egyik célja, hogy kiegészítésre, ponto
sításra buzdítsa az olvasót. (Bár a számítógépen keresztül elérhető anyag már 
korántsem csupán szöveget jelent, hanem egyre növekvő arányban képeket is, az 
alábbiakban mégis a szövegeket kínáló adatbázisokra korlátozzuk magunkat.)

A világhálón elérhető középkori vonatkozású anyag igen sokrétű. Megtalálhatók 
itt a nagy CD-ROM-on publikált szövegkiadások és más adatbázisok csak előfi
zetőknek hozzáférhető on-line változatai, Számos egyetem középkori tanszéke, 
vagy egyetemi könyvtára állított össze saját szempontjai szerinti válogatást egy-egy 
érdekesebb témáról, középkori adatbázisokról, készítettek középkori keresőt 
(search engine), publikálták középkori vonatkozású könyvük, tanulmányuk, folyó
iratuk egészét, vagy annak egy részét ezen a módon. Megtalálhatók itt diákok, 
egyetemi hallgatók, vagy kívülállók által e módon „publikált” saját készítésű 
anyagok is, amelynek megbízhatósága esetenként igen kétséges. így a digitalizálva 
elérhető középkori anyagok minősége és megbízhatósága erősen változó, a CD- 
ROM-okon elérhető legkitűnőbb adatbázisoktól kezdve az egyes műkedvelő 
történészek által a világhálóra feltett, ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen, gyakran 
rövid időn belül eltűnő elektronikus „faliújságokig”. Számos középkori vonatkozású 
honlap készítője használja ki a világhálónak azt a sajátosságát, hogy az a szövegek 
mellett képi információk közvetítésére is kiválóan alkalmas, és középkori képek, 
vagy térképek közzétételére használják fel. Többek között elérhetők a bayeux-i 
szőnyeg reprodukciói, de akár régészeti beszámolók is (Wharram Percy, az 
elnéptelenedett középkori angliai falu feltárásáról).

Sic Itur ad Astka 1999. 2—4. sz. 313—319.



CD-ROM-on elérhető középkori adatbázisok

A CD-ROM-on történő forráspublikációk általában folyamatosan jelentetnek meg 
újabb és újabb kiadásokat, és ezek rendszeres „felülírásával” általában több év 
alatt ju tnak el arra a fokra, ahol már a tervezett teljes anyagot tartalmazzák. Ezek 
közül több on-line formában is előfizethető.

Királyi Könyvek, Mohács előtti oklevelek
(Magyar Országos Levéltár)
A Mohács előtti gyűjtemény (Diplomatikai Levéltár és Diplomatikai Fényképtár) 

oklevélszövegeiről közli az alapadatokat, illetve a Kancelláriai Levéltárban található 
Királyi Könyvek 1527-1591 közötti bejegyzéseit tartalmazza. Ez utóbbiak képként 
is megtalálhatóak a CD-ROM-on. 

http://www.iif.hu/db/dipl/

Cetedoc Library of Christian Latin Texts (CLCLT)
(Brepols) ,
Teljes szövegű forrásokat tartalmazó adatbázis, amely a Corpus Christianorum 

Series Latina, a Corpus Chmtianomm Continuatio Mediaevalis, a Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum és más sorozatok anyagán alapszik. Tartalmazza a Vulgata 
szövegét is. Jelenleg a 3. kiadása a legíjabb (CLCLT-3, 1996; 2 CD-ROM), 
rendszeresen felülíiják. Megtalálhatók benne (természetesen latinul) többek között 
Szent Ambrus, Szent Ágoston, J eromos, Nagy Szent Gergely pápa és Szent Bemát 
írásai is.

The International Medieval Bibliography (IMB)
(Brepols)
A Leedsi Egyetemen kiadott évente két kötetben megjelenő International Medieval 

Bibliography anyagán alapszik, amely folyóiratokban, tanulmánykötetekben, em
lékkönyvekben és kiállítási katalógusokban megjelent tanulmányokat regisztrál. 
Az európai középkorra (450-1500) vonatkozóan nemcsak történeti, hanem számos 
más szakterület í j  publikációit gyűjd. Többek között ezek közé tartozik a régészet, 
filozófia-, nyelv-, irodalom-, zene-, művészettörténet is. Legutóbbi kiadása, az IMB- 
4 mintegy 233 ezer 1972-1996 között megjelent tanulmány adatait tartalmazza.
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Monumenta Germaniae Historica (eMGH)
(Brepols)
A Monumenta Germaniae Historica sorozata a középkori Európa megkerülhetetlen 

és nélkülözhetetlen forráskiadványa. A tervezett CD-ROM kiadásnak eddig csak 
az első „kedvcsinálónak” szánt változata jelent meg (e-MGH-1,1996). Ez az MGH 
több sorozatából tartalmaz forrásszövegeket. Még nem nyújtja a más CD-ROM- 
oknál megszokott kényelmes és felhasználóbarát keresőrendszert.

http://www.mgh.de/

Quellensam m lung zűr mittelalterlichen Geschichte
A frissen megjelent CD-ROM a német és más germán népek történetéhez 

kapcsolódó 22 elbeszélő forrást közöl. A források a 6 - 12. század közötti időszakot 
ölelik fel, Sevillai Szt. Izidortól Freisingi Ottóig. Kiegészítésként tartalmazza 
mindezen források m odern ném et fordítását, valamint Wilhelm Wattenbach 
Deutschlands Gesckichtsquetten int Mittelalter című művét. Ezen kívül bibliográfiával, 
néhány térképpel, sőt a CD-ROM-ró 1 meghallgatható magyarázatokkal segíti a 
használót.

Patrologia Latina Database
(Chadtuyck-Healey Inc,)
A Patrologia Latina Database a Jacques-Paul Migne által 1844-1864. között 

kiadott Patrologiae cursus completus, Series latina (1-222. vols.) sorozatának teljes 
szövegét tartalmazó adatbázis. A gyűjtemény a Tertullianustól III. Ince pápa 
haláláig (1216) terjedő időszakra vonatkozólag a keresztény szövegeknek az egyik 
leggazdagabb, ugyanakkor hibákat, pontatlanságokat is tartalmazó kiadása. Ha a 
CETEDOC is közli a keresett szöveget, akkor inkább annak a használata javasolt.

http://pld.chadwyck.com

Acta Sanctorum Database
(Chadtüyck-Healey Inc.)
Az Acta Sanctorum a hagiográfiai szövegek leggazdagabb lelőhelye. Az Acta 

Sanctorum Database az 1643 és 1940 között megjelent 68 folio méretű kötet anyagát 
fogja közölni. A tervezett CD-ROM kiadás első lemeze 1999-ben jelenik meg. 

http://pld.acta.com
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Néhány hazai, részben vagy teljesen 
középkori vonatkozású honlap

Századok
http://www.sztaki.hu/partn.er/ századok/
A Századok honlapja, amely a folyóiratban megjelent cikkek egy részének szövegét 

közli.

Aetas
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/aetas/
A szegedi történeti folyóirat honlapja, a cikkek teljes szövegével.

Capitulum
http://www.jate.u-szeged.hu/~capitul/index.htm
A Capitulum a JATE-n működő Középkori Egyháztörténeti Kutatócsoport 

honlapja, többek között számos kapcsolódási lehetőséggel.

A. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Középkori Történeti 
tanszékénekjelenleg kísérleti stádiumban lévő honlapja: 

http://clphx.btk.ppke.hu/medium

Central European University, Department of Medieval Studies 
http://www.ceu.hu/medstud/medstdir.html
AKözép-Európa Egyetem Középkortudományi Tanszékének honlapja, rajta számos 

kapcsolódási ponttal.

„ízelítő" a külföldi honlapok közül

The Labyrinth: Resources fór Medieval Studies (Georgetown University) 
http://www.georgetown.edu/labyrinth/
A legfontosabb kiindulási pont középkori források, tanulmányok és minden 

középkori vonatkozású honlap megtalálásához.
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Argos (University of Evansville) 
http://argos.evansville.edu/
Középkorra specializálódott kereső és számos középkori vonatkozású honlap 

megtalálási helye.

NetSERF (The Catholic University o f  America, Washington, D.C.) 
http://netserfxua.edu/
Kiindulási pontforrásokhoz, szakirodalomhoz, egyéb középkori honlapokhoz.

Introduction to Medieval History (Fordham University, Paul Halsall) 
http://www.fordham.edu/halsaIl/medieval.html
Az egyik legnagyobb középkori szöveggyűjtemény egy középkor történeti 

egyetemi kurzus program jába illesztve. Ezen kívül tartalmaz még előadás
vázlatokat, történeti térképekhez való kapcsolódási lehetőségeket és számtalan 
középkori vonatkozású linket. Itt található az Internet Medieval Sourcebook, ahol 
angol fordításban teljes, illetve válogatott forrásszövegek, külön csoportban 
hagiográfiaí és bizantinológiai források olvashatók.

O nline Resource Book fór Medieval Studies 
http://orb.rhodes.edu/
Angol fordításban, illetve eredeti nyelven megtalálható középkori források listája.

Société des bollandistes 
http://www.kbr.be/~socboll/index.html
Az egyik legnagyobb és legrégebbi hagiográfiai forráskiadó műhely honlapja.

Medieval Life
http://www.pastforward.co.uk/medievaIlife/index.html
A Medieval Life című a középkori történetet népszerűsítő folyóirat honlapja.

A Guide to Research in the H istory o f the Medieval Christian Church 
(Washington University): 

http ://artsci.wustl .edu/—tfhead/central/xtian .html
Kézikönyvekjót használható bibliográfiája, nemcsak egyháztörténészeknek.
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Medieval 8c Renaissance Europe -  Primary H istorical Documents (Brigham 
Young University)

h ttp ://www.lib .byu.edu/~rdh/eurodocs/medren.html
Forrásszövegek, forrásfordítások, facsimilék.

Texts and Documents: Europe (Medieval Europe) (Hanover College) 
http://history.hanover.edu/europe.htm
Válogatás a középkori európai elbeszélő forrásokból angol fordításban.

O nline Medieval and Classical Library (University o f Califom ia, Berkeley) 
http://sunsite.berkeley.edu/OMACIV
Antik és középkori irodalmi szövegek angol fordításban.

Bibliotheca Augustana, scriptorum Latinorum, Graecorum et Germanorum  
collectio (Fachhochschule Augsburg) 

http ://www,fh-augsb urg.de/ ~harsch/a_sumraa.html
Nemcsak középkori latin, görög és német szövegek eredeti nyelven.

H istorisch e R essourcen im N etz (M ittelalter), (U niversitát Erlangen- 
Nümberg)

http://www.phil.uni-erlangen.de/~plges/ma_resso.html
Kutatási témák, kutatóintézetek, források, bibliográfiák, középkori történeti 

tanszékek -  mindez német szemszögből.

Saint Louis University: Pius XII Memóriái Library, Library Guide: Medieval 
Church History

http://www.slu.edu/libraries/pius/medchurc.html
Jó l használható összefoglaló a középkortudomány kézikönyveiről, nem csak 

egyháztörténeti szempontból hasznos.

Archáologie in Deutschland -  Mittelalter-Archáologie (Virtuelle Bibliothek) 
http://www.ufg.uni-freiburg.de/d/link/vl-de/mittelalter.htral
Hasznos kiindulópont a középkori régészet területén.
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