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nak továbbélésére is, ez utóbbi kapcsán első-
sorban a képi ábrázolásokra, elsősorban a 
Mária és Jézus élettörténetét felidéző kultikus 
rózsajelkép szimbolikáját értelmezve. 

Géczi János ebben a kötetben is számot-
tevő terjedelmű írott és képi anyagot dolgoz 
fel. A témák a kronologikus sorrendnek meg-
felelően a kora reneszánsztól egészen a késő 
reneszánsz és a reformáció vallásainak meg-
jelenéséig tartanak. Néhány fontosabb fejeze t: 
Boccaccio rózsái; Mária kultusza; a naturaliz-
mus rózsajelképei; rózsák a kertekben; nö-
vényillusztrációk (Mesue: De medicinis uni-
ver salibus, 1561; Hortus sanitatis, 1491; Adam 
Lonitzer: Kreütterbuch, 1557; John Gerard: 
The Herball, 1590); a kerti rózsák botanikai 
megközelítése; Shakespeare rózsái; és végül a 
már fent kiemelt Kárpát-medence rózsajel-
képeit feldolgozó fejezet. 

A fejezetek között válogatva a rózsa bota-
nikai és növényillusztrációs megközelítését 
ismertető fejezetre térnék ki részletesebben, 
hisz ez a téma méltatlanul hosszú ideje el ha-
nyagolt a kutatók körében. Az antikvitás 
ha  gyományaként lehet elkönyvelni, hogy a 
rózsa a középkorban az arisztotelészi organi-
kus világkép legfőbb elemének, az aithérnek 
szimbólumaként rögzült, s ez a tradíció to-
vább él a teológusok, filozófusok közvetítésé-
vel a reneszánszban. Az orvosbotanikai és 
agro nómiai ismeretek gazdagodásának kö-
szön hetően a rózsa a mindennapi praxis révén 
és a növénytani tudás fejlődésével egy szerű 
gyógyszerek előállításának alapanyaga is lett. 
Ennek köszönhetően a növény az orvosi és 
bo tanikai kézikönyvek főszereplőjeként is 
meg jelenik. A reneszánsz növényisme ret már 
egyértelműen fontos növényként tart ja szá-
mon a rózsát. De a reneszánsz korában kelet-
kezett herbáriumok és florirégiumok újdon-
ságot is hoznak, a hagyományok továbbítása 

mellett elkezdődik a folyamat, mely a növé-
nyek új, művészi ábrázolására is alkalmat 
teremt, melynek elsősorban gyakorlati célja 
volt a növények beazonosítása a gyógyszert 
előállítók számára. A növényillusztrálás nyil-
ván nem előzmény nélküli, ám a reneszánsz-
ban e munkák nagyobb hatása azzal az egy-
szerű ténnyel magyarázható az antikvitás il-
lusztrációihoz képest, hogy több példányban 
is megjelenve számos tudóshoz, szakértőhöz 
juthatott el. A könyvhasználók megismerked-
hettek az eredeti forrásokkal, az abban feljegy-
zésre került adatokat pedig kiegészíthették 
saját megfigyeléseikkel. A növények tanulmá-
nyozói a XVI. században az első pillanattól 
illusztrátorokkal dolgoznak, ami módszerta-
ni újítás. A növények ábrázolása nyilvánvaló-
an egyre művészibb kivitelben történik, amit 
a szerző gazdag képi anyag ismertetésével 
mutat be. A középkori növényábrázolás még 
szinte kezdetleges, olykor arányt tévesztő, 
ódon hangulatú váz latszerű rózsa-ábrázolása-
it felváltják az egyre kidolgozottabb, minden 
részletre alaposan kiterjedő díszes ábrázolások. 
A bemutatás vál tozásának egyik magyarázata 
lehet a reneszánsz korának hangulatváltozása 
is, miszerint a természeti világ szépségei iránt 
egyre inkább érdeklődővé váltak a műveltek, 
a természeti világban megjelenő szépséget – 
írja a szerző – a reneszánsz ember saját gyö-
nyörködtetéseként ismeri fel, saját hasznára, 
sőt szellemi felemelésre rendeltettként érté-
keli. Géczi ezzel magyarázza a humanisták 
minden új ismeret megszerzése iránti rajongá-
sát: a megismerés örömforrás. A fejezet gaz-
dag képi illusztrációi mellett a növénytani 
könyvek szer zőiről és munkájukról is ad is-
mertetést a szerző, ugyanakkor rózsaleírásokat 
az elemzett művekből nem közöl, jóllehet 
gazdagíthat ta volna ezzel az amúgy is nagyon 
terjedelmes forrásanyagot közlő kötetet. 

Végezetül a Shakespeare rózsaképeit is-
mertető fejezetre térek ki néhány szóban. Az 
angol reneszánsz nagy képviselője az antik 
hagyományokhoz kapcsolódva elsősorban 
szerelmi szimbólumként használja a rózsát 
költészetében. „A rózsa mint szerelemvirág a 
középkor és reneszánsz neoplatonizmusa 
szerint ezért lehet ugyanúgy az égi, mint a 
földi szerelem támogatója. Utalás az Istenre, 
illetve a testbe bezárt isteni eredetű lélekre, 
amely révén Isten megközelíthető. Másrészt 
a rózsa közvetítő szerepű: egy láncolat része. 
Fölfedezhető benne a szépség, s ez képessé 
teszi az embert, hogy égi szerelemre gyúljon: 
a rózsánál is értékeltebb szépre legyen érzé-
keny. Végső soron a keresztény organikus vi-
lágkép hierarchiáinak minden tagja, ha föl-
fedezhető benne egyféle „rózsás” szépség, 
egyetlen láncba rendezhető. Az Elemi világ 
növényei között a rózsa a növényhierarchia 
szintjén képezi a »szép« jegyet, szellemileg 
értelmezhető tulajdonságai – színe, illata – 
alapján számos növénnyel szépségtani rokon-
ságban áll.” Géczi János ezekkel a sorokkal 

vezeti fel a drámaköltő rózsaszimbólumainak 
eredetvizsgálatát. Adódik a kérdés, hogy a 
költő valóban ennyire tudatosan gyúrta vol-
na egységbe az antik és saját korának szelle-
miségét, vagy egyszerűen ösztönösen használ-
ja a rózsát, a szép növényt a szerelemre és 
fel világosult gondolkodásra való utalás esz-
közeként. Ezt nehéz eldönteni, és valójában 
nem is fontos kérdés, hiszen a művelődéstör-
ténet hagyományozódása korról korra, szel-
lemiségről szellemiségre való átörökítése so-
hasem tudatos, egyszerűen az emberi érdek-
lődés, kíváncsiság és esztétikai érzék szerint 
történő, mondhatni tudatosságot éppenség-
gel nélkülöző tiszta érdeklődés eredménye. A 
reneszánsz rózsája éppen ezért nem marad 
meg kizárólag az etikai tisztaság, keresztényi 
erkölcsök reprezentálójaként, hanem emellett 
tovább örökíti az antikvitás tiszta szerelmi 
érzelmekre való utaló jellegét is. (Géczi János: 
A rózsa és jelképei – A reneszánsz. Budapest: 
Gondolat, 2008)

Szoboszlai-Kiss Katalin
Pannon Egyetem, Antropológia és Etika Tanszék

Kisebbségi magyar közösségek 
a 20. században
A több mint ötszáz oldalas könyvről valóban 
el lehet mondani, hogy hiánypót ló. A kötet-
ben a kérdés legjobb szakértői szó lalnak meg, 
hogy bemutassák az 1918-tól eltelt közel egy 
évszázad során a magyar ki sebb ségek helyze-
tét a környező országokban, kitérve röviden 

– egy-egy tanulmányban – a nyugat-európai 
és az amerikai diaszpóra és a magyar anya-
nyelvű zsidóság és cigányság történetére is.

A könyv hat fejezetben, időrendben cso-
por tosítja a 29 szerző 69 tanulmányát. A fe-
jezeteket meghatározó idő közök a következők: 

1918–1921 (Impériumvál tás és nemzetállamok), 
1921–1938 (A két világháború közti időszak), 
1939–1944 (A II. világháború évei), 1944–1948 
(A világháború végétől a kommunista hatalom-
átvételig), 1989– (A rendszerváltástól nap  jain-
kig). A fejezeteken belül az egyes tanul má nyok 
általában végigveszik a helyzet bemuta tását, 
elemzését az egyes országok magyar kisebbsé-
gének eseté ben. Vannak azonban tanulmá-
nyok, amelyek vonatkoznak minden magyar 
kisebbségre, bármelyik utódállamban él is. 
Ilyenek például Eiler Ferenc A népszövetségi 
nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer működé-
se az első években című tanulmánya, vagy 
Gyur gyík Lászlóé: A kisebbségi magyar közös-
ségek népesedési folyamatai 1989 után.

Könyvszemle
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Mindegyik önállóan olvasható, sőt azt 
lehet mondani: a könyv legnagyobb erőssége, 
hogy a kiváló tanulmányok többszöri átfedés-
ben mutatják be az adott korban és országban 
a magyar kisebbség hely zetét, s az olvasó asze-
rint veheti elő az egyes tanulmányokat, hogy 
konkrétan mi érdekli. Ha azonban az ember 

„egyvégtében” olvassa el az egész könyvet, 
kirajzolódik előtte a küzdelem, amelyet a 
ma gyar kisebbség a teljes időszak első részében 
négy, majd a mai napig hét országban vív 
kultúrájáért, fennmaradásáért. Egészében a 
helyzetet a húzd meg – ereszd meg kifejezéssel 
lehetne jellemezni. Egymást követik a külön-
böző kormányzatok, amelyek hol töb bet, hol 
kevesebbet engednek meg a megfelelő ma-
gyar kisebbségnek az iskoláztatás, a nyelvhasz-
nálat stb. terén. A „visszalépés” meg szokott 
dolog. Az is kétségtelen, hogy a kom munista 
korszak azért volt a legnehezebb, a legnagyobb 
elnyomást hozó időszak a kisebbségek életé-
ben is, mert általá ban lehetetlenné tette a 
kü lönböző egyesületek szabad alapítását, és 
erősen beszűkítette az egyházak kisebbségi 
szempont ból is igen fon tos tevékenységét.

A könyv tárgyalásmódja magas szín vo na-
lú, tudományos igényű, sok iro dalmi hivat-
kozással mind az egyes tanulmányoknál, 
mind a könyv végén. A szerkesztők (Bárdi 
Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László) szemé-
lyükben is garanciát je lentenek erre. Maguk 
írják az előszóban: a könyv „… alapismeretek-
kel rendelkező olvasó számára készül. Különösen 
fontos lehet a középiskolai történelemtanárok 
számára…” Ám bárki nyugodtan kézbe ve-
heti – nem fog csalódni.

Meg kell említeni a könyv speciális nyom-
datechnikai elrendezését is. Minden oldal bal, 
illetve jobb oldalán egy-egy szürke sáv találha-
tó, éspedig általában a baloldalon idézetekkel 
a forrásmunkákból, a jobboldalon pedig a 

konkrét tanulmánnyal kapcsolatos kronoló-
gia található.

Ami hiányzik az egyébként hiánypótló és 
kiváló könyvből, az egy név- és tárgymutató, 
amely több szempontból is könnyebben ke-
zel hetővé ten né, emelné használhatóságát. 
Végül még egy hiányosságra hívnám fel a fi-
gyelmet. Nem tudni, hogy „köteles” szerény-
ségből vagy va lami más okból – hiszen szer-
kesztők és szerzők szorosabban vagy la zábban, 
de kapcsolódnak az Akadémiához – az MTA 
szerepéről a határon túli magyar kisebb-
ségekkel kapcsolatban gyakorlatilag nem esik 
szó. Az utolsó fejezetben ezzel akár külön 
tanulmány is foglalkozhatna, vagy legalább A 
magyar kultúra és tudomány a kisebbségi ma-
gyar közösségekben a 20. század végén c. ta nul-
mányban többet lehetne foglalkozni vele. 
Ismeretes, hogy más szervezeteket megelőzve, 
az államiakat meg különösen, már a 80-as 
években megkezdődött a határon túli magyar 
tudományossággal a kapcsolatépítés, s 1990 
februárjában létrejött a külső tagság intézmé-
nye a határon túli magyar tu dósok részére. 
Másrészt a határainkon túli felsőoktatási és 
K+F támogatások hasznosulá sával foglalkozó 
program eredmé nyeiről a Társadalomkutatás 
kü lönszáma számol be (más források mellett). 
Ezt is aligha he lyes negligálni, mert ez a támo-
gatások hasznosulásán túlmenően bizonyos 
értelemben a felsőoktatási és kutatási helyzet 
tükre a magyar kisebbség esetében a volt szo-
cialista országokban a rendszerváltozás után.

Föltétlenül említeni kell még a hasznos, 
informatív táblázatokat, térképeket a könyv 
végén. (Bárdi Nándor – Fe dinec Csilla – Szar-
ka László szerk.: Kisebbségi magyar közösségek 
a 20. században. Bp.: Gondolat– MTA Kisebb-
ségkutató Intézet, 2008, 508 p.)

 Berényi Dénes
 az MTA rendes tagja
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