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Olvasónapló

Az ezeréves államiság több éven át elhúzódó
évfordulója számos történeti összefoglalás
elkészítésére adott alkalmat. Ilyen az Osiris-
nál megjelent Millenniumi magyar történet.
Magyarország története a honfoglalástól nap-
jainkig, Tóth István György szerkesztésében.
A tekintélyes kötet érdemben a mai törté-
nész középnemzedék kutatóit sorakoztatja
fel, határpontként az egyik oldalon a sajnos
nagyon korán elhunyt Engel Pállal mint az
idõsebb és Zsoldos Attilával, mint a fiatal
nemzedék képviselõjével. A szöveg jórészt
azonos a Pannon Enciklopédia korábbi kö-
teteiben megjelenttel, hisz a szerzõk is azo-
nosak. Itt azonban mindenesetre egy kötet-
ben találhatjuk meg az egész magyar törté-
nelmet, tizenhárom kronológiai fejezetben.

Az újabb korok iránti fokozottabb érdek-
lõdés és a történeti teljesség közti, vitatható
arányokat a kötet nagyon rokonszenvesen
úgy oldja meg, hogy mintegy fele tárgyalja
a 18. sz. végéig terjedõ korszakot, az utóbbi
két évszázadnak jut aztán a második, vala-
mivel nagyobb rész. A fejezetek beosztása a
hagyományos, korszakok szerinti, ilyen szin-
tézis esetében nem is volna helyes ettõl eltér-
ni. Az egyetlen, nem lényegtelen változta-
tás, hogy az 1790-tõl az 1848-as forradalomig
tartó idõszakot egy fejezet tárgyalja A nem-
zeti ébredés kora  címmel. Ezzel az újítással
teljes mértékben egyetértünk, hisz érdem-
ben valóban egybefüggõ korszakról van szó.

Nemcsak a beosztás hagyományos, ha-
nem az ilyen összefoglalásoknak az a jel-
legzetessége is, hogy alapjában véve a köz-
történeti eseménysorozatot adják vissza,

 nagyobb korszakok esetében a gazdasági
és a társadalmi állapotokat, a legújabb korban
akár már a hétköznapokat is tárgyaló alfeje-
zetekkel. Ugyancsak az ilyen fejezeteknél
találhatók a mûvelõdésre vonatkozó alfeje-
zetek, ezek persze többnyire inkább csak a
legfontosabb adatok felsorolásai.

A kötet nagy elõnye, hogy az utóbbi évti-
zedekben a szakmában vitatott kérdéseket
is felvetik, nemegyszer pedig az eddigitõl
eltérõ értékeléseket is adnak a szerzõk. Sem-
mitmondó tartalmi ismertetés helyett né-
hány ilyen mozzanatra hívjuk fel a figyelmet.
Mindjárt a bevezetõ fejezetben Engel Pál
nem zárkózik el teljesen a „kettõs honfogla-
lás” problematikájától, mint eddig a szakma
általában, felvázolja a kérdést, és arra utal,
hogy kellõ forrásanyag híján a kérdés nem
érett meg érdemi vitára. Az államalapítás
elõtti század vonatkozásában a törzsi államok
meglétét állapítja meg. A tatárjárás vesztesé-
gét józanul a lakosság 15-20 %-ában valószí-
nûsíti, ez 3-400 ezer fõnyi veszteséget jelent.
Buda 1541-es török megszállásánál kimond-
ja, hogy a vár megnyitása a törökök parancsá-
ra történt, nem valamiféle török csel volt. A
sokakat felháborító 1664-es vasvári békét a
spanyol örökösödési háborúra való felkészü-
léssel magyarázza. XIV. Lajos francia király
1688-as szembefordulása a Habsburgokkal
sokba került Magyarországnak, viszont az
1711-es szatmári béke a lehetõ legjobb kom-
promisszum volt. A 18. században a magyar
gazdaságot a kormányzat nem különböztette
meg hátrányosan, a mezõgazdasági kivitelt
éppenséggel támogatta.

A 19-20. század vonatkozásában mintha
a kötet inkább ragaszkodna az utóbbi évti-
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zedek megszokott megállapításaihoz, ami-
kor 1848 kapcsán horvát mozgalmakról és
délvidéki szerb lázadásról beszél. Viszont
zseniális a megfogalmazás, hogy az 1849-es
trónfosztást nem annyira az országgyûlés,
mint egy népgyûlés mondta ki. Nagyon
okos az a megállapítás, hogy az 1867-es ki-
egyezés értékelése eldönthetetlen. Az az állí-
tás viszont, hogy a dualizmus-kori nemzetisé-
gi politika kivételes volt a korabeli Európá-
ban, önmagában, összehasonlítások nélkül
nem meggyõzõ, inkább a pártállami értéke-
lést idézi fel. A 20. század vonatkozásában a
kötet nagyjából az utóbbi években kialakult
közmegegyezést összegzi. Igen figyelemre-
méltó az a megfogalmazása, hogy Kádár Já-
nos regnálása utolsó évtizedében nem a ha-
talmat akarta erõsíteni, hanem a társadalmat
gyengíteni.

Apró hiányosságokra rá lehet mutatni, ha
a recenzens nagyon kritikus igyekszik lenni
(pl. Liszt és Bartók közt Erkel Ferencrõl nem
esik szó). A Bach-korszak értékelésénél nem
ártott volna említeni, hogy ez a modernizálás
bizonyos elemeit is magával hozta, hivatal-
nokai legalább felerészben magyarok voltak.
Nincs szó arról, hogy 1944-ben Debrecent a
megújulás székhelyéül Molotov ajánlotta. Az
ilyen jellegû megjegyzések vagy olykor
pontatlan névírások csak a munka epidermi-
szét érintik.

A terjedelmes Függelékben Zsoldos
Attila a koronázási jelvények és a szentko-
rona-tan problémáiról ad világos áttekintést.
Jó a Kocsis Gabriella által összeállított krono-
lógia (talán két dátummal bõvítenénk) és
bibliográfia. Ez utóbbi fõ jellemzõje, hogy
szinte kizárólag magyar nyelvû szakirodal-
mat közöl – zömmel az egyes fejezetek sze-
rint – és az utóbbi néhány évtizedben meg-
jelent munkákat.

A recenzensnek már csak egy megjegy-
zése marad. A magyarországi nemzetiségek
kérdése néhány mondat erejéig sokszor elõ-
fordul az 1918 elõtti fejezetekben. Egészé-

ben mégis az az olvasó benyomása, hogy
Magyarország a kezdetektõl a magyarok or-
szága volt. Minthogy hamarosan már száz éve
lesz Trianonnak, hogy ez a látásmód, amely
egyébként megfelel a mai köztudatnak, talán
indokolt.

(Millenniumi magyar történet.
Magyarország története a honfoglalástól

napjainkig. Szerk. Tóth István György.
Osiris, Budapest, 2001, 720 o.)

Ugyancsak a millennium jegyében tartott a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem ünnepi tudományos ülésszakot 2000.
november 23–24-én. Ebbõl az alkalomból
az egyetem mindhárom karának oktatói  elõ-
adásokkal léptek fel. Ebbõl az anyagból szer-
kesztette meg két történészprofesszor, Ger-
gely Jenõ és Izsák Lajos a kötetet. Õk írták a
rövid elõszót, amely a magyar történelem
peripétiáit vázolja fel. Klinghammer István
rektor megnyitó beszédében nem tagadja
meg geográfus voltát, és Magyarország euró-
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pai elhelyezkedésének elnevezését elemzi
(Közép-Európa, újabban Kelet-Közép-
Európa).

A számos elõadás zömét szekciókban
hallgathatták az érdeklõdõk. A plenáris nyitó-
ülésen Szabad György  a polgári átalakulás
reformkori és 1848-as megalapozásában a
döntõ mozzanatnak a jobbágyfelszabadítást
tekinti. A polgári átalakuláson nem lehet szá-
mon kérni valamiféle földosztást. Az alkot-
mányjogász Kukorelli István a hagyomány
és a modernizáció kapcsolatát vizsgálja a
magyar alkotmányfejlõdésben, a sorozatos
rendszerváltozások eredményeként, és a
további teendõket is felvázolja. Kósa László
az idõmérés példáján mutatja be a magyaror-
szági civilizációs változásokat a 18. sz. végétõl
a 20. sz. elejéig, a kezdõ idõpont táján válik
általánossá a ciklikus év helyében a lineáris
idõszámítás. A zónaidõt az Osztrák-Magyar
Monarchia Németországgal és Olaszország-
gal egy idõben fogadta el, jóval korábban,
mint pl. Franciaország. A fizikus Nagy Károly
utal a bevett felfogásra, hogy a 20. sz. a fizika
százada, ezt a kvantumelmélet, a relativitás-
elmélet és az atomelmélet kidolgozásával
támasztja alá. Kovács Sándor Iván nyilván
utólag kibõvített elõadásban részletesen tár-
gyalja a magyar szépirodalom állásfoglalását
a Dunáról és a Tiszáról, mint a magyar törté-
nelem fontos tényezõirõl.

A történelmi szekcióban Székely György
a magyar államalapítás nyugati és keleti
összetevõit vizsgálta, a közép-európai moz-
zanatot hangsúlyozva. Kubinyi András Budát
mutatta be mint a késõ középkori magyar
fõvárost, az itt zajló ünnepségekkel. R. Vár-
konyi Ágnes az oszmán korszakban vizsgálja
a magyar államiság tudatát, ez Erdélyben is
élt, nemcsak a királyi Magyarországon.
Hangsúlyozza, hogy Erdély nem „Szolimán
szultán találmánya”. Pölöskei Ferenc kimu-
tatja, hogy a millenniumi ünnepségek idején
a századfordulón létezõ magyarországi intéz-
mények 1918/19 után is erõsen hatottak.

Salamon Konrád 1917 tavaszától vizsgálja a
forradalmak korát, elõzményeikkel együtt,
elítéli a féktelen kommunista elõretörést, és
úgy látja, 1919 õszétõl szerény növekedés
indult meg az államban. Izsák Lajos az 1944/
45-ös és az 1947/49-es fordulatot elemzi, utal
arra, hogy az 1949-es teljes fordulatot, az egy-
pártrendszert még 1948-ban sem tervezték.

A jog és társadalom szekcióban Mezey
Barna a magyar jogfejlõdésnél az õsi elemek
bizonytalanságát hangoztatja, azután a szo-
kásjog hosszú uralmát. A kodifikáció, mint
Európában általában, a 15. sz. végén indult
meg. A polgári jog a fejlõdés folytonosságát
emeli ki.  A modernizáció több évtizedes fo-
lyamat volt, amely már a neoabszolutizmus
idején elkezdõdött. A dualizmus kora hozta
meg a szisztematikus jogalkotást. A jog a 20.
században aljas célokat is szolgálhatott. Fû-
rész Klára az 1949-es alkotmány 1989-es
módosítását, az ekkor létrehozott intézmé-
nyeket ismerteti, hangsúlyozva, hogy egy
gyökeresen új alkotmány még nem készült
el. Kisfaludi András a társaságok, elsõsorban
a részvénytársaságok állami szabályozásának
európai folyamatát is bemutatja. A magyar
jogalkotás itt késésben volt; mire létrejött,
az állami beavatkozás már európaszerte el-
tûnt. Rácz Lajos a feudalizmus idején vizsgálja
az állam és az egyház kapcsolatait. A korai
szakaszban a területi kibontakozás párhu-
zamosan ment, a vármegye és a fõesperes-
ség területileg azonos volt. A késõbbiekben
túlságosan megerõsödött az összefonódás a
katolikus egyházzal. Szilágyi Péter a magyar
jogfilozófiát a természetjogtan és a jogpoziti-
vizmus között, mintegy középütt helyezi el,
ez ma is a korszerû felfogás. Az elõzménye-
ket Werbõczytõl kell számítani. Schlett István
azt a kérdést, hogy milyen kép alakult ki a
20. századi magyar történelemrõl a politikai
gondolkodásban, úgy látja, hogy a dicsõséges
vagy szégyenletes minõsítés váltakozik, az
úttévesztés Szekfûnél, Németh Lászlónál és
Bibónál egyaránt elõkerült. A magyar politi-
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kai gondolkodás historizáló módszerét sokan
elítélik, holott errõl nem lehet lemondani.

A természettudományi szekcióban Ben-
czúr András a kommunikáció fejlõdését és
korunk információs forradalmát matematikai
képletekbe foglalja. Császár Ákos a 20. száza-
di magyar matematikusok munkásságát
elemzi a matematika szakágai szerint. Fodor
Zoltán a világ eredetével kapcsolatban (õs-
robbanás) veti fel a kérdést, hogy az anyag
és az antianyag aránya hogyan alakult, az
anyag fölénye vagy hamarosan az õsrobba-
nás után jött létre, vagy a világegyetem ké-
sõbbi tágulásának következménye. Gergely
János az immunológia egyetemes fejlõdését
mutatja be a feketehimlõ elleni oltás feltalá-
lásától. Az 50-es években indult meg a fejlõ-
dés második korszaka, a jövõben az autoim-
mun betegségek gyógyítása várható. Kling-
hammer István a magyar térképészet fejlõdé-
sét az egyetemes fejlõdésbe illeszti. Medzi-
hradszky Kálmán A századforduló szerves
kémiája címmel elsõrendûen a gyógyszer-
kutatás történetét ismerteti. Meskó Attila a
magyar geofizika eredményeit sorolja fel
Eötvös torziós ingájától kezdve. (A két világ-
háború közt már 1814 térkép készült.)

A kultúra és mûvelõdés szekcióban Bács-
kai Vera kimutatja, hogy a polgárosodás a
18-19. században sokáig csak partikuláris,
városi identitásra vezetett, a régi rendi polgár-
ság létszáma a 19. sz. derekáig csökkent.
Gergely Jenõ egyértelmûvé teszi, hogy a
19-20. században Magyarországon a feleke-
zethez való tartozás sok esetben etnikai ho-
vatartozást is jelentett. A felekezetek urbani-
záltságának foka eltérõ volt, elsõ helyen az
izraeliták álltak. A „nemzeti” egyházak szere-
pe a nemzeti fejlõdésben egyértelmû. Paládi-
Kovács Attila az anyagi kultúrát a tárgyinál
szélesebb kategóriának látja. A tárgytörténet
eredményeit a rokon finn-ugor népeknél és
a környezõ népeknél is számba veszi. A vizs-
gálatban a formai kritériumokat eltúlzottak-
nak tartja. Szögi László a magyar egyetemjá-

rás fõ kérdéseit veszi elõ: e nélkül nem lett
volna magyar mûvelõdés. A korai újkorban
a legtöbben a bécsi egyetemre jártak, annyi-
an, mint az összes protestáns egyetemre
együttvéve. A külföldön tanulók 71 %-a tu-
dományegyetemeket látogatott, 39,5 % teo-
lógiát hallgatott, 7,58 % agrár-, 7,23 % jogi
érdeklõdésû volt. Tallián Tibor az opera ma-
gyar irodalmi visszhangját tárgyalva arra utal,
hogy bár Petõfi még ellenezte, Ambrus Zol-
tánnál vagy Krúdynál már pozitív az
értékelés. Számos, a témával kapcsolatos
szépirodalmi utalást mutat be.

Az utolsó, irodalmi és nyelvészeti szekció-
ban Bíró Ferenc Szt. István alakját keresi a
18. századi magyar irodalomban. Úgy látja, a
szekularizálódás miatt ez nem jó téma volt,
az udvarnak és a konzervatív rendeknek volt
fontos. Minthogy az általános érdeklõdés
ekkor az államtól a nemzet (vagyis a nyelv)
felé fordult, az államalapítás helyett a hon-
foglalás került az elõtérbe. Ez is mutatja a kor
bizonytalankodását az állam és a nemzet
fogalmával kapcsolatban. Rónay László a 20.
századi katolikus irodalomelmélet kezdeteit
Prohászka Ottokárnál találja meg. A Sík Sán-
dor által is képviselt, szorosabban egyházi
kötöttségû irodalom helyett ma Babits Mihály
mûve az irányadó. Tarján Tamás Spiró
György drámaírói munkásságában egykori
tanárai és iskolái ihletését keresi. Szathmári
István a magyar nyelv nemzetfenntartó sze-
repét igazolja: az északkeleti nyelvjárás alap-
ján hamar kialakult az irodalmi nyelvi norma,
a magyar nyelvû szépirodalom pedig párat-
lan értékû termést hozott. A nyelvfejlõdés
módja manapság is az idegen szókészlet át-
vétele, a szóképzés (sokszor rövidülés for-
májában), de a szleng szerepe is növekvõ-
ben van. Fábián Pál a magyar helyesírás kez-
deteit Kniezsa nyomán a kancelláriai gyakor-
latban, tehát állami behatásban látja. Nagy
szerepe volt megalapítása után az Akadémiá-
nak. A 20. században a nyelv gyors fejlõdése
miatt 20-30 évenként kell megújítani a he-
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lyesírást. Domokos Péter az ezer év elõtti
korszakra is kitér, felveti, hogy a keresztény-
ségre való áttérés hosszas folyamat volt, a
pogány korszak maradványai mindmáig
megtalálhatók, ahogy azt Erdélyi Zsuzsa
gyûjtései mutatják. A finnek a lutheri reformá-
ció révén váltak keresztényekké, az Ural
környéki kis népeket a 18. századtól érintet-
te meg az ortodoxia. E kis népek jövõje bi-
zonytalan (van, amelyik csak tíz fõbõl áll).

Az ülésszak elõadásai változó jellegûek,
hol átfogóak, hol részletekre világítanak rá.
Az egyetem oktatóinak széles spektrumát
felhasználva számos alapvetõ kérdést mu-
tatnak be az ország történetébõl és mai hely-
zetébõl. A kötetnek van angol és német
nyelvû tartalomjegyzéke, meggondolandó
volna mégis az egész kötet angol, esetleg
német nyelven való megjelentetése.

(A magyar államiság ezer éve. Kultú-
ra és tudomány a magyar államiság ezer
évében. Szerk. Gergely Jenõ, Izsák Lajos.

ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2001, 544 o.)

Ebben a rovatban ritkán ismertetünk ide-
gen nyelven megjelent magyar munkákat,
de a most következõvel kivételt kell tenni.
Az állam millenniuma alkalmából jelent meg
az érettebb fiatal nemzedékhez tartozó Zsol-
dos Attila szerkesztésében egy kötet Szent
Istvánról és az általa létrehozott új európai
királyságról. Csukovits Enikõ bevezetõje a
köztörténeti elõzményeket vázolja fel, és
utal arra, hogy Magyarország az egyetlen az
ekkor alakuló államok sorában, amely meg
tudta tartani önállóságát a német-római biro-
dalommal szemben. Kristó Gyula a pontos
és hiteles élettörténetet veszi számba, és
hangsúlyozza, hogy nyugati mintájú országot
hozott létre, bár különálló törzsi területek ek-
kor még léteztek. Makk Ferenc külpolitikájá-
nak az állandó német és bizánci fenyegetés
közepette kialakult fõ vonalait elemzi. A fia-
tal nemzedéket képviselõ Thoroczkay Gá-
bor elmélyült forráskritikával állapítja meg a
püspökségek alapításának sorrendjét: az elsõ
Veszprém, azután Gyõr, még a koronázás
elõtt az esztergomi érsekség, az erdélyi azért
nem városról kapta nevét, mert székhelye,
Gyula csak a 11. sz. második felében jött
létre. Kalocsa 1001 után nem sokkal, Pécs
1009-ben jött létre és kb. ugyanekkor Eger
és Csanád. Vácot talán Ottó király alapította,
Bihart I. András. Ahol lehet, az elsõ püspö-
köket is felsorolja a szerzõ. Solymosi László a
szabadokat és a szolgákat mutatja be a társa-
dalom két alaprétegeként, a szolga magyar
neve szláv származású. A szolga felszabadít-
ható, a szabad elvesztheti ezt a státusát, ez a
gyakoribb eset. Zsoldos Attila szélesebben
vizsgálja a korabeli társadalmat. A törzsi kor-
szakból származó klánok ekkor felbomlanak.
A szolga is embernek számít, az ókortól el-
térõen. A szabadok vérdíja azonos, tehát elv-
ben helyzetük is az, mégis vannak már kü-
lönbözõ rétegek, az ispánok, a külföldrõl
származó jövevények, a régi arisztokrácia,
középosztálybelinek számíthatók a milesek,
tehát a katonáskodó elem, alul vannak a vul-
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garis kategóriába sorolhatók. A 11. sz. végére
a felsõ réteg általános elnevezésévé a nobilis
válik, a szolgákon belül is megindul valame-
lyes rétegzõdés. Veszprémy László a szent-
korona mellett a királyi kincstárba tartozó
egyéb tárgyakat is elemzi, ezek a lándzsa, a
jogar, a palást, a Prágában lévõ viking kard és
a Bécsben õrzött magyar szablya. A korona
mai alakjában mintegy 1600 óta ismert bizto-
san. Az alsó, bizánci korona I. Géza idejébõl
származik, a felsõ, ún. latin korona eredete
bizonytalan. A kettõt talán III. Béla idején
egyesítették. III. László pecsétjén szerepel
elõször zárt korona (a koronázási paláston
még nyitott). A 13. sz. közepén kezdték a
koronát szentnek nevezni, utána alakul ki
fokozatosam a 20. századig élõ szentkorona-
tan. Gerics József a korai politikai gondolko-
dás jeleként mutatja be az egyházszervezést
mint a német-római birodalomtól való füg-
getlenség jelét, az ország Szûz Máriának tör-
ténõ felajánlásában pedig a pápától való füg-
getlenedés jelét látja. Ladányi Erzsébet Esz-
tergomot és Székesfehérvárt veti össze,
egyiknek sincs kiváltságlevele, mert királyi
székhelyek lévén jogi személyiségük volt.
Esztergom idõvel egyházi székhellyé alakul
át. Az utolsó, leghosszabb tanulmányban
Tringli István Szent István szabadságait, a

szent királyok szabadságait és a szent királyok
örökségét mutatja be a hagyományban a
középkor végéig. Az egyház, a nemesek, a
várjobbágyok, az udvarnokok bizonyos cso-
portjai egyaránt igyekeztek minden szabad-
ságot István rendelkezésére visszavezetni.
Az egyházi jogállás világos, a nemesi kivált-
ságokat sehol sem pontosították a középkor
során. Idõvel a szent királyok fogalma általá-
nosabbá vált, de valójában a régi királyokat
is értették alatta (a latinban a divus jelzõt
használták, hogy a kanonizált szentektõl
megkülönböztessék õket).

A kötet korábban magyarul megjelent
tanulmányok átdolgozása a külföldi olvasó
számára. Ezért kell nagy örömmel üdvözölni
ezt a kiadványt, hiszen sok év óta nincs ide-
gen nyelvû magyar történész szakfolyóirat,
és az idegen nyelvû kiadványok is nagyon
ritkák.

(Saint Stephen and His Country. A New-
born Kingdom in Central Europe:

Hungary. Essays on Saint Stephen and
His Age. Ed. by Attila Zsoldos. Lucidus,

Budapest 2001, 183 o.)

Niederhauser Emil
az MTA rendes tagja, egy. tan. (ELTE)

Környezet- és természet-
védelmi lexikon I-II.
Fõszerkesztõ: Láng István

Kivételesen értékes és hasznos kiadvánnyal
gyarapodott a hazai környezet- és természet-
védelem. A Láng István által összefogott
szerkesztõ és szervezõgárda (csaknem 300
közremûködõ!) gyors, mégis többnyire igen
alapos munkája nyomán 2002 tavaszán
megjelent a kétkötetes Környezet- és ter-
mészetvédelmi lexikon.

1993-ban került a könyvpiacra a némi-
képp szûkebb témakörû korábbi Környezet-

védelmi lexikon. Az új kiadás az Európai
Unió releváns szókincsének beépítése mel-
lett a környezetgazdálkodás és különösen a
biodiverzitás védelme témakörökkel bõvült.
Valóban, hacsak felületesen is belenézünk a
két vastag kötet bármelyikébe, vagy akár-
csak a fedõlapokra, szembetûnõ, milyen gaz-
dagon, szép fotókkal illusztrálták a védett
állat- és növényfajokkal, természeti tájakkal,
védett természeti objektumokkal kapcsola-
tos címszavakat. Mindez egyszerre dicséri a
szerkesztõk, a szócikkek szerzõi, a fotósok
és a nyomdatechnika szakértõinek munkáját.
Jogos tehát az új kiadás címének bõvítése:
Környezet- és természetvédelmi  lexikon.


