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Könyvismertetés

ciplináris tudáskészletként. A könyv nagy
segítség a kutatóknak, hogy ne csak témáju-
kat, de koncepciójukat és módszereiket is a
kor színvonalán fogalmazzák meg.

Utoljára hagytam Hajdú Zoltán Magyaror-
szág közigazgatási földrajza (Dialóg–
Campus, Pécs, 2001, 334 o.) címû könyvét,
amelyrõl szintén kedvezõ a véleményem
(e sok dicsérõ bírálat nem azt jelenti, hogy
nekem minden tetszik, hanem azt, hogy egy
rossz könyvet – amelynek kétes minõsége
gyorsan kiderül – el sem olvasok). A közigaz-
gatási földrajz a politikai földrajz része, az
államterületek belsõ igazgatási felosztásával
foglalkozik. Az ország belsõ tértagolódásának
problémái és megreformálásának javaslatai
– központjukban a megyék szerepével és
jövõjével – az egész 20. században napiren-
den voltak. Váltakozó kimenetelû, háromté-
nyezõs játék volt ez, a történetiség értékei,
a modernizációs kívánalmak és a váltakozó
irányú s erõsségû külsõ hatások között. En-
nek elemzése adja a könyv fõ mondaniva-
lóját, bár ad hosszú távú történelmi elemzést
is (a törzsszövetségi megtelepülésig vissza-
menõen), és praktikusan vizsgálja az Európai
Uniós kapcsolódások várható hatásait. Érde-
kes és igen jól megírt könyv, úttörõ jellegû

munka. Jó könyveket olvasva is gyakran van
olyan érzésünk, hogy a szerzõ még néhány
hónapig dolgozhatott volna a kéziratán. Nos,
Hajdú könyve „készen van”, a szerzõ régi
és tiszteletreméltó szokása, hogy kéziratát
csak akkor adja ki a kezébõl, ha ahhoz már
semmi sem tehetõ hozzá.

Enyedi György
az MTA r. tagja

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
könyvkiállítása

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár után
2001 végén Budapesten rendezte meg 1991
és 2001 közötti könyveinek kiállítását.  Tíz év
gazdag könyvtermésérõl van szó, amelyben
nemcsak az erdélyi történelemre vonatkozó
írásokat találhatjuk meg, hanem olyan kiad-
ványokat is, amelyek sorozatokban, vagy
azon kívül kiterjednek más tudományágakra.

Az elsõ és legfontosabb folyóirat az Er-
délyi Múzeum, egymást követõ köteteinek
elsõ darabját 1991-ben nyomták. A folyóirat

havonta jelenik meg, minden tudományág-
gal foglalkozik, és csak sajnálni lehet, hogy
nincs szélesebb olvasóközönsége, pedig né-
hány könyvesboltban nálunk is megtalálha-
tók példányai. Az Erdélyi Múzeum mellett
megjelent a Múzeumi Füzetek, az Erdélyi
Tudományos Füzetek, az Erdélyi Történelmi
Adatok, az Orvostudományi Értesítõk,
továbbá olyan fiataloknak szóló munkák is,
mint a Collegium Biologicum, a Collegium
Geologicum és a Collegium Geographicum,
a Matlap vagy a Fiatal Mûszakiak füzetei.
Érdemes felfigyelni ez utóbbi kiadványokra,
hiszen bizonyítják az erdélyi tudományos
utánpótlás lehetõségeit.
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A kiadványok közül kiemelkedik Szabó
T. Attila Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárá-
nak, a Székely Oklevéltár-nak a további meg-
jelentetése, Kelemen Lajos Mûvészettör-
téneti Tanulmányai, a György Lajos és Nagy
Géza tevékenységérõl szóló kötetek.

A bibliográfiák sorából megemlítendõ A
romániai magyar könyvkiadás 1944 és
1953., a Magyar Könyvtermelés Romániá-
ban és a Romániai Magyar Sajtó 1989  után.

Ami a történelmet illeti, nyomon követ-
hetjük Erdély egész múltját. Kezdjük az Er-
dély a keresztény magyar királyságban címû
gyûjteményes munkával, majd középkori
és újkori történetével, köztük oktatási és a
nyelvmûvelést szolgáló kiadványokkal, a
Széchenyi Istvánra és Kossuth Lajosra emlé-
kezõ munkákkal, de megtaláljuk a mai erdé-
lyi szerzõktõl, a Jakó Zsigmondról és Imreh
Istvánról szóló gyûjteményes köteteket is.

Más tudományterületrõl is megjelent né-
hány munka, például a szecessziós drámáról,
vagy a dialógusról és a retorikáról, a porko-
hászatról, a kolozsvári repülõmodellezésrõl,
a termodinamikáról, a mikroszkópos nö-
vényszervezettanról, a mûszeres analitikai
kémiáról, a számítástechnikáról, az erdélyi
magyar orvosokról, a klinikai endokrinoló-
giáról, a kárpáti barnamedvérõl vagy a régi
erdélyi almákról.

Szükségesnek tartottam bemutatni e
könyvkiállítást, amely annak jele, hogy az
erdélyi magyar tudományosság képviselõi
sokéves hallgatás után újból megjelennek a
magyar könyvpiacon. Reméljük, hogy sike-
res lesz bemutatkozásuk. (Az Erdélyi Múze-
um-Egyesület kiadványai 1991–2001.
Kolozsvár, 2001.)

Köpeczi Béla
az MTA r. tagja, egy. tanár (ELTE)

Magyarország
az ezredfordulón

Országimázsok és országjelentések évadján
egy országtanulmány. Az elõbbi javarészt
belsõ szemlélettel készül, jó esetben kellõ
önvizsgálattal, az utóbbi a külsõ szemlélõ
szemszögébõl láttat, s ha hiteles nézõpontból
készül, megfelelõ távlattal és elegendõ
ellenõrzött adat birtokában tekinti át témáját.
Országtanulmányt bárki írhat, aki érdemben
tanulmányozza az országot. Szerencsés eset-
ben a közelképet regionális, tágabb térségi
és egyetemes síkba, térbe, összefüggésrend-
be helyezi. Hologramot készítve, történeti s
jelenbeli tényeket rögzítve, leírást elemzés-
sel társítva, következtetéseket levonva, vár-
ható következményeket rögzítve, esélyeket
és feladatokat óvatosan, variációk figyelem-
bevételével, latolgatva. Így az országtanul-
mány csak annyi, amennyi: egy ország tanul-
mányozásából eredõ olvasat száraz megfo-
galmazása. Szakemberek szakszerû, vagyis
kellõen kontrollált, fölöslegtõl lefosztott, a

lényegre, tehát a tendenciákra és azok min-
denkori megjelenési módjára koncentráló
összegzése: közkép egy országról.

Egy korszakban, idõszakban, amelyben
oly gyakran nem a szaktudomány s annak
megannyi, az adott tárgyban hivatott ága volt
az ilyen összefoglalások megrendelõje, ha
akadt is netán tisztes kísérlet, önbuzgalomtól
táplált nekilódulás, azt mindig átcsiszolták,
fölfényesítették, gleichschaltolták. Az „ered-
mény” így ideologizált, napi politikai leckék-
nek megfelelni óhajtó, átlátszóan primitív
vagy rafináltan manipulatív jegyeket hordo-
zott. Szerkezetek, csoportosítások, tételeket
illusztráló megnyilvánulások, rögeszmék és
rögvalóságok, barna, vörös vagy bármely
más, zavaros, veszélyes színbe öltözött nép-
boldogítások; szikrázó szellemek vagy ön-
és közveszélyes tébolyultak úgy jelentek
meg e betûkazlakban, ahogyan az utópiszti-
kus vagy a nagyon is pragmatikus napi
„elvárás”, hatalmi „ukáz” megkívánta. Ebbõl
keletkezett nemcsak a jelen barnítása, rózsa-
színre, vörösre festése, „naposítása” (napra-


