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A megkésettségrol és az ezt csökkenteni szándékozó fölzárkózási kísérletek ál-
landó megújulásáról szólnak Makk Ferenc és Kristó Gyula kötetei. A 11. századi ma-
gyar történelem kevésbé kényezteti el a kutatót olyan források tömegével, amelyek
révén a kor emberének hétköznapjaiba pillanthatna be. A politikatörténet színpadán is
zajlottak azonban olyan fordulatos események, amelyek mögül fölsejlik a kor köz-
érzülete, hangulata. Makk Ferencnek épp ezáltal sikerült döntoen köztörténeti össze-
foglalója révén is színes korfesto tablót festenie. Ezen egyszerre elevenednek meg az
Árpád-dinasztia belso viszályai, külso háborúi és családi perpatvarai.Forrásadottságok
szempontjából valamivel kedvezobb helyzetben volt Kristó Gyula, aki a 12-13. század
nagy "lépésváltásait" elemezte kötetében. A politikai-társadalmi stuktúra államszerve-
zés korára visszavezetheto muködési elvét, rendszerét ebben az idoszakban kísérelte
meg Magyarország hozzáigazítani az élvonalbeli nyugat-európai fejlodéshez - a kötet
szerzoje szerint - sikerrel.

A 16-18. század szinte surítve hordta magában azokat a sorskérdéseket, amelyek
korábban hat évszázad magyar történelmét terhelték: a magyar állami szuverenitás
megorzése, a magyarság megmaradása, fejlodési lehetoségeinek határai, politikai-gazda-
sági-társadalmi betagozódása a megújuló európai államrendszerbe állandóan jelenlévo
kihívásként hatottak a korszakban. E kérdések történetÍrói megítélése máig nem egy-
séges. Nemcsak abban térnek el élesen a vélemények, miként és miben ragadhatók meg
az egyes idoszakok lényegi jegyei, de az sem közömbös, milyen történészi nézopont-
ból vizsgálják az adott kort. Az oszmánok magyarországi uralmáról egészen más kép
rajzolódik ki, ha a keresztény Európa értékrendje alapján ítélnek róla, mint ha a po-
gány hódítók világának beható ismeretére is épít a kutató kíváncsiság. Noha az elobbi
esetben sem kizárólag az Európa virágoskert jét pusztÍtó vadat látták történészeink a
törökben, kétségtelen, hogy a turkológusok lényegi vonásokkal árnyalhatják a török
korról eddig szerzett ismereteket. Így tett a hódolt Magyarországról írva Ágoston Gá-
bor. Munkáját több esetben könnyítette, hogy nem kellett teljesen járatlan ösvényen
indulnia. Történetírásunk legfrissebb eredményeire építve o sem igyekezett bizonyí-
tani, hogy már a 16. század magyar történelmének meghatározó vonása volt a rendi-
függetlenségi harcok szakadatlan sora. Rövid politikatörténeti áttekintése ennél jóval
árnyaltabb, mértéktartóbb következtetések megfogalmazására serkentette. A török-
magyar együttélés értékelése, a magyarországi oszmán uralom sajátos vonásainak meg-
rajzolása terén is bátran hagyatkozhatott történetÍrásunk újabb eredményeire, szeren-
csésen egészítve ki azokat eddig kelloen figyelembe nem vett vagy egyszeruen ismeretlen
források elemzésével. A hódítók világának, szellemi és tárgyi kultúrájának feltérké-
pezése során önálló kutatásainak eredményeit építette be munkájába, így alkotva színes
tablót azok mindennapjairól, s rajzolva eleven portrét a kor egy-egy szereplojérol. Ha
néhol kísért is annak lehetosége, hogy az oszmánokról, azok pusztításairól, kegyetlen-
kedéseirol, a magyar fejlodésben játszott összetett, ám semmiképpen nem eloremoz-
dító szerepérol az eddig sejtettnél is kedvezobb képet fessen, a Szerzo megmarad a kö-
rültekinto elemzés nyújtotta mértéktartó következtetések keretei között.

Tóth István György munkája nyomán a 16. századihoz hasonló színes, érdekes
kép kerekedett ki a 17. századról is. A politikatörténet hagyományosan jobban ismert
fejezetei nála is inkább bevezetésként szolgálnak a kor mindennapjainak, a benne élo
emberek életvitelének, szokásainak alaposabb megismeréséhez. A társadalom "szöveté-
nek" felfejtése során világlott ki, mennyire nem alkottak az egyes társadalmi csoportok
szigorúan zárt kasztot, a köztük való átjárhatóság szabadabb volt, mint akár koráb-



84 tiszatáj

ban, akár egy évszázaddal késobb. Színes tablóként elevenedik meg az ország vallási
megosztottsága, a korabeliek családi élete, neveltetése. A század szellemiségének, han-
gulatának felidézéséhez egyformán kiváló lehetoséget kínálnak az írástudatlan iskola-
mesterekrol, a lakóhelyek tÍpusairól, az urak és parasztok étrendjérol, a minden földi
halandót gyötro betegségekrol megemlékezo fejezetek. Belolük egyszerre tudhatjuk
meg azt, mi alapján választott magának jövendobelit egy Esterházy fiú, s mennyire
kedvelte a bort a Batthyány család. Az sem marad titok, milyen értéket öltött magára
Zrínyi Ilona, ha legdíszesebb ruháinak egyikébe bújt, vagy milyen suron mosta meg a
haját Erdély nagy tekintélyu ura, Bethlen Miklós. Viszonylag pontosan rekonstruál-
ható, miként vélekedtek önmagukról és országukról a korabeliek, mint ahogyan az is,
mennyire érezték át saját felelosségüket és lehetoségeiket ez utóbbi sorsának alakításá-
ban. A kötet címe is sejteti, az ország megosztottsága ellenére a kor emberei közös ha-
zában élték életüket, jelesebbjei nem tévesztették soha szemük elol a fejlodés, eseten-
ként a puszta túlélés kínálkozó lehetoségeit. Világosan látták hazájuk elmaradottságát,
az európai élvonalhoz mért megkésettségét, ám ezzel együtt azt is, melyek a felzárkó-
zás esélyei. Ennek zálogát feltehetoen nem véletlenül jelölték meg a kimuvelt ember-
fok folyton gyarapítandó számában.

Régóta sejtjük, a történelem nem egyetlen, még csak nem is kizárólagosan érvé-
nyesülo, inkább több, eltéro valószínuséggel bíró alternatÍva eredojeként rajzolja föl a
maga pályáját. Magyarország históriájában a 17. század végén legkisebb valószínus~e
az állami önállóság visszaállításának volt, még ha ezt akkor kevesen is tudhatták. Ép-
pen ezért meddo kísérletezés lett volna, ha a 18. század magyar történelmének fo vona-
lába bárki a Rákóczi-háború teremtette függetlenségihagyományt képzelte volna. Nem
tett így Poór János sem. Kötete a kompromisszumok idoszakaként jellemzi e századot,
amikor a tét nem az állami önrendelkezés, mint inkább a Habsburg Birodalomba való
minél elonyösebb szintu betagolódás volt. Mint e birodalom legnagyobb területu s né-
pességu, korábban teljes szuverenitással rendelkezo országa, Magyarország II. Rákóczi'
Ferenc függetlenségi háborújának kudarca után is számíthatott a dinasztia kompro-
misszumkészségére. Tehette ezt annál nagyobb biztonsággal, minél világosabbá vált,
hogy a korábban világbirodalmi álmokat szövögeto Habsburgok lassan a Duna-meden-
cébe szorulnak vissza, s itt kell újonnan formálódó monarchiájuk életterét megterem-
teniük. Ennek során pedig kétségtelenül elonyösebb volt számukra, ha Magyarország-
ban partnerre és nem ellenségre találnak.

Nem volt azonban föltétlenül kapható sem a Habsburg-kormányzat, sem a ma-
gyar politika a készséges együttmuködésre. Ha akadtak is a 18. században rövid perió-
dusok, amikor nemcsak fölülrol, de a magyar társadalom részérol is kezdeményeztek
szükségesnek vélt változtatásokat a politikai és gazdasági rendszeren, ezek kérészéletu-
eknek bizonyultak. II. József kora tanúsítja, mennyire nem volt magától értetodo a
modernizációt hirdeto udvar és az azt szolgálni kész magyarországi erok egymásra talá-
lása. A 18. század szigorúan betartotta az alkotmányos és intézményes keretek nyúj-
totta "játékszabályokat", s ennek során a közjogi természetu kérdésektol eltéro kezde-
ményezések fokozatosan lekerültek a napirendrol, s lényegében a hivatalos politika
színterén kívülre szorultak. KonzervatÍv irányú merevség uralta a politikát a század
végére, így méltán állapíthatta meg Poór János, hogy Magyarország ekkor már vég-
képp nem tartozott a korabeli modern államok közé. A reformkor lelkesültségét, a
társadalmi aktivitásnak teret engedo korszak dinamizmusát a kiúttalanság, fásultság
"közérzete" vezette be.
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Amennyire a 16. vagy a 17. század kutat6jának meg kellett birk6znia a reális ér-
tékítéletet nehezíto korábbi történetír6i tévedések nehezékévei, úgy a 18. századra vo-
natkoz6, szinte dogmává merevedett eloítéletek és koncepci6k száma sem csekély.
Ezek útvesztojét azonban messze elkerülte Po6r János. Nem vitatta el azt a hatást sem,
amit a birodalmi központ, s a korszak kiemelkedo tehetség{í uralkod6i gyakoroltak
a magyar fejlodésre, de rámutatott a tolük j6részt független, ám velük egyenrangúnak
tetszo belso kezdeményezésekre is. Bécs tehát úgy gyakorolta koronként változ6 in-
tenzitású modernizáci6s, civilizatorikus hatását, hogy a m~gyar társadalom bizonyos
része ennek korántsem csak passzív befogad6 közege volt. Am ez ut6bbiaknak a társa-
dalmat és gazdaságot reformálni akar6 igyekezete nem mindig egészült ki szerencsésen
a nemzeti értékek védelmének felvállalásával.

A Magyarország Kr6nikája kis köteteibol val6 szerény szemelgetés talán elegendo
bizonyságot szolgáltatott arra, mennyire újszero felfogásban megírt magyar történel-
met vehet kézbe az olvas6. Külön erénye valamennyi munkának, hogy a hazai törté-
netírásban még korántsem megszokott témakezeléshez és szemléletm6dhoz élvezetes,
néhol esszéír6i, máskor szinte szépír6i erényeket csillogtat6 stílus társul. A köteteket
idorendi tájékoztat6 és kello mértéktartással összeválogatott szakirodalmi ajánlás teszi
teljessé.

Zd ~oJ:#/

Egy új sorozatról
A közelmúltban alakult - és számos kutat6t magába foglal6 - SzegediKözépkorász

Muhely három kötettel könyvsorozatot indított Szeged Középkortörténeti Könyvtár
címen. * A sorozat célja az, hogy a történeti kutatások legújabb eredményeit közértheto
formában tárja a széles olvas6közönség elé, és ugyanakkor eleget tegyen a tudományos-
ság szempontjainak is.

Az elso kötet a rövid ideig Szegeden is oktat6 Mályusz Elemér azon felismerése
nyomán keletkezett, hogy a magyar oklevelezési gyakorlatnak van egy olyan sajátos-
sága, amely sehol másutt nem lelheto föl a korabeli eur6pai oklevelekben. A középkori
magyar diplomák gyakran tartalmaznak történeti eseményekben gazdag narratív ré-
szeket, amelyek leírják a megadományozott személy hostetteit, szolgálatait, h{íségének
egyéb jeleit. A különbözo oklevelekbol vett elbeszélo részek egybeillesztése révén egy
eddig ismeretlen, páratlan adatgazdagságú "hist6riát" ismerhetünk meg, amely közép-
kori történeti irodalmunk különbözo mMajai - évkönyvek, kr6nikák, geszták és
legendák - révén nem rekonstruálhat6 eseményekre is fényt derít. A kötet 172 oklevél-
narrati6t közöl, amelyek segítségévelközépkori történelmünk kevéssé ismert részletei-
be nyerhetünk betekintést.

A sorozat második és harmadik kötete meroben más mMajt képvisel. Mindketto
a szerzok önáll6, saját kutatásain alapul6 történeti szintézis, amelybol néhány új és ér-
dekes gondolatot, kutatási eredményt emelünk ki a teljességigénye nélkül.

.,Középkori hist6riák oklevelekben (1000-1410). A szövegeket válogatta, az el6sz6t és
a jegyzeteket írta: Krist6 Gyula. Szeged, 1992; Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896-1196).
Szeged, 1993;Krist6 Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (BOI-ig). Szeged, 1993.
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.,Középkori hist6riák oklevelekben (1000-1410). A szövegeket válogatta, az el6sz6t és
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Szeged, 1993;Krist6 Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (BOI-ig). Szeged, 1993.
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Hézagpótló szerepet tölt be Makk Ferenc300 év magyar külpolitikáját bemutató
kötete. (A szerro korábbi, magyar külkapcsolatokat elemz6 kutatásainak eredménye-
képpen jelent meg a "The Árpáds and the Comneni", Az Árpádok és a Komenénoszok
cím{í könyve.) A honfoglalástól 1196-ig eltelt idéSszakmagyar külpolitikájával foglal-
koro tudományos monográfia több évtized óta nem jelent meg Magyarországon.

A honfoglalás és az államalapítás közötti idéSszakkülpolitikájának meghatározó
eseményei a kalandozások néven ismert hadjáratok voltak. Nem bizonyítható, hogy
ezen vállalkozásokat a magyarok valamilyen magasabb politikai szempont figyelembe-
vételével indították volna. A f6 cél a zsákmány- és fogolyszerzés volt már a 9. sz. eleje
óta. A hadjáratokat általában törzsszövetségi szinten szervezték meg, viszont e16fordul-
tak olyan esetek is, hogy egy-egy törzs vállalkozott hadjáratok indítására: ez annak le-
het a jele, hogy a központi hatalom nem mindig tudta érvényesíteni akaratát az egyes
törzsek fölött. Hasonló dúló, fosztogató hadjáratok más népek történetében is eléS-
fordultak, ezért a magyar kalandozások sorozata nem minéSsíthetéSspeciálisan magyar
jelenségnek. Az elszenvedett kudarcok nyomán 972-ben Géza nagyfejedelem alapvetéS-
en új politikai irányvonalat kezdeményezett. HittérítéSket kért Ottó német-római csá-
szártól, amely jelezte, hogy a kereszténységhez csatlakozó ország nyugati orientációt
kíván követni. Gézának más választása nem is nagyon volt, mert a magyarságot Bizánc
inváziója fenyegette, amely ellen érdemi segítséget csak nyugatról lehetett remélni.
A tárgyalt három évszázad magyar külpolitikáját nagymértékben - bizonyos idéSszak-
ban egyenesen döntéS módon - meghatározta a sajátos geopolitikai helyzet: az ország a
német birodalom és Bizánc között helyezkedett el. Géza kiváló diplomáciai képességeit
dicséri, hogy a nagyfejedelemség teljes függetlenségének megéSrzésemellett létesített jó
viszonyt a németekkel, míg a cseh és a lengyel állam nem tudta elkerülni a Mbéri vi-
szony vállalását.

Géza megkezdett m{ívét fia, István folytatta, mégpedig jelentéSskülföldi segítség-
gel. A korban megszokott esetnek számított, hogy egy uralkodó belséSellenségeivelkül-
séSeréSksegítségévelszámolt le. István seregében a németeken kívül normann és orosz-
varég fegyveresek is szolgáltak. István szuverenitását eréSsítette,hogy a királyi címet és
a koronát a pápa adományozta neki, de ezt a német császár beleegyezéséveltette.

Mivel István figyelmét elséSsorbanaz állam megszervezése kötötte le, érthetéS,
hogy a külpolitika szempontjai abelpolitikának rendeléSdtekalá. A király tudatos béke-
politikát folytatott. Országának a Kelet és a Nyugat közötti összekötéSkapocs szerepét
szánta. Ezt a törekvést jelzi a jeruzsálemi zarándokút megnyitása.

A német-magyar kapcsolatok barátságos jellegében lO24-ben következett be for-
dulat: az új uralkodó, II. Konrád célja Magyarország Mbéri hódoltatása volt, ami ellen
István határozottan felvette a küzdelmet, és sikerrel hárította el a német hatalmi törek-
vést. Ennek jelentéSségétakkor tudjuk igazán fölbecsülni, ha a térség többi államának
korabeli helyzetét vetjük össze Magyarországéval: Cseh- és Lengyelország német hubér
vállalására kényszerültek, Bulgária, Szerbia Bizánc tartományai, Horvátország pedig
Bizánc Mbérese volt, tehát függetlenséggelcsak István országa bírt.

Kevésbé sikeres külpolitikát folytatott István utódja, Orseolo Péter, aki türelmet-
len magatartásával maga ellen fordította a magyar e16ke16ketés a pogánysághoz von-
zódó köznépet is. Aba Sámuel letaszÍtotta trónjáról, Péter menekülésre kényszerült,
majd visszatérése után Mbéresküt tett ill. Henrik német-római császárnak, és így az
ország elveszítette féltve éSrzött függetlenségét. A magyar e16ke16kkörében azonban
eréSsenélt az önálló államiság igénye, ezért visszahívták a trónra a korábban külföldre
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menekült Vászoly-fiakat, Andrást, Bélát és Leventét. A német nagyhatalmi törekvé-
sekkel határozottan szembeszálló András király 1047-ben koronát fogadott el IX.
Konstantinos Monomakhos bizánci császártól, ezzel formálisan elismerte maga fölött
a bizánci uralkodó fóségét, de ez nyílt behódolással nem járt, a gyakorlatban nem be-
folyásolta a magyar állam szuverenitását, a király nemzetközi tekintélye viszont meg-
növekedett. 1.András egyházpolitikájában kelet és nyugat felé egyaránt nyitott volt, de
fenntartotta Szent Istvánhoz hasonlóan a nyugati egyház hegemóniáját.

Az egymást követo trónviszályok során a versengo felek az országgal szomszédos
hatalmakat bevonva igyekeztek felülkerekedni egymáson, Így a belso ellentétek nem
kedveztek egy önálló és aktív magyar külpolitikai irányvonal kialakulásának. Változik
a helyzet a Szent László uralkodásával fémjelezhetó konszolidált id6szakban. A nem-
zetközi politikát meghatározó eseménysor a pápaság és a császárságküzdelme, kedvezo
lehet6séget biztosított Lászlónak, hogy elismertesse a pápával trónigényét. Mivel IV.
Henrik Salamont támogatta, VII. Gergely pápa elismerte Lászlót a magyarok királyá-
nak, amelynek értékét megnöveli az a tény, hogy László ezt a pápai hubér vállalása
nélkül érte el. Nemzetközi jelentosége is volt az 1083-ban végrehajtott szentté avatá-
soknak: egyrészt Magyarország jelezni kívánta a külföldnek, hogy az ország a belso
válságok és a külso támadások ellenére is keresztény maradt, másrészt László azzal,
hogy VIT.Gergelyhez, és nem az ellenpápához fordult, kifejezésre juttatta: továbbra is
a pápaság oldalán áll az invesztitúra-harcban. 1088körül azonban László felhagyott ko-
rábbi pápapárti magatartásával, és semleges álláspontra helyezkedett. Ennek kettos oka
volt. Mivel Salamon már nem állította szembe Lászlót a német birodalommal, a ma-
gyar király sem szövetkezett a császár ellenfelével, a pápával. A másik, igen nyomós ok
az volt, hogy az egyház által késobb szentté avatott László nem volt hajlandó elismer-
ni a reformpápaság világi fohatalom iránt támasztott igényét, azt határozottan eluta-
sította.

Szent László sikeresen vette föl a küzdelmet a keletr61 fenyegeto nomád (bese-
nyo, úz) támadásokkal szemben, amelyek a magyar államiságot alapjaiban veszélyeztet-
ték. Ezek a népek ugyanolyan kalandozó hadjáratokat folytattak, mint a 9-10. századi
magyarok. Mivel végül is önálló államot nem sikerült létrehozniok, maradékaik be-
olvadtak a Magyar Királyság és a környezO országok területén é16népekbe.

Szent László közelebbr61 nem ismert idopontban Bácsra helyezte át a kalocsai
egyházmegye központját. Ezzel kapcsolatos az ún. "keleti angolok" története.

Az 1066-os normann hódítás után 1075-ben nagyszámú angol lovag érkezett
Konstantinápolyba, akiknek a baszileusz, a bizánci császár többéves szolgálat után te-
rületet adományozott birodalma északi részén. Az angol lovagok nem kívánták a gö-
rög vallást követni, ezért Magyarországról kértek maguknak papokat és püspököket.
A püspökszenteléshez már érsekre volt szükség, erre a területileg illetékes kalocsai
érsek vállalkozhatott. Valószínu, hogy Szent László a kalocsai érsekség Bácsra való
áthelyezésével nem uni6s törekvéseket kívánt szolgálni, hanem határozott latinizáci6s
szándékai voltak: földrajzilag közelebb vive a magyar érsekség központját az angol
lovagok területéhez, olyan vidéken kívánta uralkodóvá tenni a latin rítust, ahol koráb-
ban Konstantinápoly gyakorolt fennhatóságot.

1091-ben Szent László lényeges fordulatot hajtott végre a magyar külkapcsola-
tokban, a megerosödött, stabilizál6dott államot az expanzív külpolitika útjára léptette,
és megh6dította Horvátországot, ami kiélezte a viszonyt a pápasággal, mivel R6ma
Horvátországot saját húbérének tekintette. 1091 fontos dátum a magyar külpolitiká-
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ban: innentéSlkezdve a Balkán az egyik kulcskérdés a külkapcsolatokban. A konflik-
tust Szent Lászlb utbdja, Kálmán oldotta meg, akinek sikerült egyházpolitikai enged-
mények fejében elérnie, hogy a pápaság elismerte a magyar király féSségétHorvátország
fölött, és így kezdetét vette a sok évszázados magyar-horvát együttélé~. Kálmán kül-
politikája a német hatalmi törekvések következtében, és vetélytársa, Almos trbnigé-
nyének német támogatása miatt is pápapárti irányvonalat követett.

Kálmán idejében jelentkezett egy új motívum a magyar külpolitikában: beavatko-
zás az orosz fejedelemségek közötti belséSküzdelembe, amelynek kiváltb oka a 12. szá-
zad végéig még nem a hbdÍtb törekvés, hanem, a dinasztikus politikai szempont volt.

Kálmán halálát követéSenaz ország külpolitikai helyzete megrendült, újabb ered-
ményes és aktív külpolitikai vonalvezetésréSIII. evak) Béla uralkodásának második felé-
téSlbeszélhetünk. 113~-36 táján II. Béla király elragadta VelencétéSlKözép-Dalmáciát
Spalato központtal. Osszességében véve megállapíthatb, hogy Vak Béla király kül-
politikája megszilárdÍtotta a királyság nemzetközi helyzetét: az 1070-esévek eleje bta
eléSszörfordult eléS,hogy az ország sem a pápasággal, sem a császársággal,sem Bizánccal
nem állt konfliktusban.

Az 1146-1157 közötti idéSszakvolt a honfoglalás bta a magyar külpolitika legaktí-
vabb, legtevékenyebb idéSszaka.Magyarország egyidejfílegavatkozott be Oroszország
és a Balkán ügyeibe. A német birodalommal és Bizánccal szemben állb francia-nor-
mann koalícib ügyét mozdította eléSII. Géza azáltal, hogy több alkalommal e tábor ol-
dalán vonta be a szerbeket a küzdelembe, éJ összekötéSkapcsot képezett az orosz Kijev
és a normann Palermo uralkodbi között. Elénk diplomáciai tevékenysége révén több-
ször békítette össze az egymással versenyzéSorosz fejedelmeket, rendszeresen beavat-
kozott az orosz, a német, a szerb és a bizánci belviszályokba. A Géza által tervezett
kelet-közép-eurbpai szövetségi rendszer Kijev, Halics, Magyarország, Szerbia és Bizánc
között végül is nem jött létre.

A korábbi történetírás szerint Bizánc a 12. század során mindvégig befolyása alá
kívánta vonni Magyarországot. A szerzéSszerint ezt a törekvést egyértelmfíen csak az
1162-1167 közötti évekre vonatkozban lehet kimutatni. 1162-téSlBizánc féScélja Ma-
gyarország Mbéri alávetése volt. Ez az idéSszak12. századi történelmünk legválságo-
sabb idéSszaka:az országnak meg kellett küzdenie állami függetlenségéért. III. István
király ügyes külpolitikával, német, cseh, osztrák és stájer támogatással vészelte át ezt a
nehéz idéSszakotj az ország önállbságát, szuverenitását megvédte, de Horvátország,
Dalmácia, Bosznia és a Szerémség Bizáncé lett.

A szerzéSnem tartja megalapozottnak azt a széles körben elterjedt nézetet, mely
szerint Manuel császár Béla herceg (a késéSbbiIII. Béla) személyének felhasználásával
magyar-bizánci perszonálunib megteremtésére törekedett volna.

III. Béla király uralkodása külpolitikai szempontbbl két szakaszra oszthatb, az
1180-igterjedéSidéSszaka defenzív, bvatos külpolitikát folytatta, amely elséSsorbanBi-
zánc, Velence, Halics és Szerbia ellen irányult. Orosz földdel, Haliccsal kapcsolatban
eléSszörIII. Béla idején jelentkezik a területi hbdÍtás szándéka, de ez nem jár ered-
ménnyel.

Bizánccal szemben a király határozottan védelmezte a magyar érdekeket, de ami-
kor a bizánci császár szembetalálta magát a normannokkal, akik nagyhatalmi törekvé-
seikkel a Balkánt is veszélyeztették, III. Béla a vele rokonságban állb császár mellé állt,
mivel érdekeit kevésbé veszélyeztette egy meggyöngült Bizánc, mint a világhatalomra tö-
réSnormannok, akiknek királya a német-rbmai császárral létesített rokoni kapcsolatot.
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ill. Béla nagyformátumú politikus volt, külpolitikájának alakÍtásakor nemcsak a
környezo országok viszonyait vette figyelembe, hanem távolabbi térségekre is kiter-
jesztette a figyelmét. Dinasztikus kapcsolatot létesÍtett a francia uralkod6val és Arag6-
niával. O volt az elso magyar király, aki keresztes hadjárat megindítását tervezte, de
halála megakadályozta ennek kivitelezését.

ill. Béla az Árpád-ház egyik legjelentosebb uralkod6ja, megszilárdÍtotta a királyi
hatalmat, és az országnak komoly nemzetközi tekintélyt szerzett. A kelet-közép-eur6-
pai térség politikai-uralmi kérdéseinek eldöntésében Magyarország eros hatalomként
dönto szerepet játszott ill. Béla uralkodásának második felében.

A sorozat harmadik kötetének szerzoje Kristó Gyula. A könyv egy nagyszabású
szintézis, amely eredetileg egy kétkötetes Magyarország története címu mu egyik részét
alkotta volna. Ez a mu végül is nem született meg. A szerzo a kéziratot a legújabb kuta-
tási eredményekkel felfrissÍtette, de fo mondand6ját tekintve változatlanul adta közre.

A magyarság ostörténete és az Árpád-kori történelem elott helyet kapott a
könyvben a Kárpát-medence magyar honfoglalást megelozo hist6riája is. A történelmi
Magyarország területe osi idoktol fogva emberek által lakott terület. Az olvas6 nyomon
követheti (a régészeti leletek alapján) a kokorszak, a fémkorszak embereinek emlékeit,
csakúgy, mint a népvándorláskor leletanyagát. A r6mai h6dítás révén a Dunántúl
Pannonia néven provincia lett, majd Traianus császár i. sz. lOl-ben és los-ben indÍtott
hadjáratainak eredményeképpen megh6dította Daciát, amely nagyjáb61 a mai Erdély
területének felelt meg. A 3. században a terület a g6tok kezébe került.

A népvándorlás korában gyorsan követik egymást a különbözo h6dít6 népek,
germánok, hunok, avarok. A 670-es években a Kárpát-medencébe került keleti etni-
kum kapcsán merült fel az ún. "kettos honfoglalás" elmélete, amely szerint az ekkor
idekerült nép magyar lett volna. A felsorakoztatott érvek azonban nem meggyozoek:
bizonysággal állapíthat6 meg, hogy a 670 utáni években a Kárpát-medencében feltuno
új népesség etnikumát tekintve nem magyar volt, hanem etnikailag kevert, amelyben
kelet-eur6pai és ázsiai elemek (foleg onogur-törökök) egyaránt megtalálhat6ak voltak.

A 9. századi Kárpát-medence történetének nyitott kérdése a könyv szerint Nagy-
Morávia területi kiterjedése. Vannak olyan források, amelyek megengedik azt a feltéte-
lezést, hogy volt egy déli Morávia is, amely az AI-Dunával volt határos. Nem világos a
két Morávia egymáshoz val6 viszonya. Még az is elképzelheto, hogy Szvatopluk ural-
kodása alatt a két Morávia területe a Duna-Tisza közén keresztül területileg érintkezett
egymással.

A Kárpát-medence honfoglalást megelozo történetének ismertetése után a magyar
ostörténettel folytat6dik a könyv. A magyar nyelv bizonyítottan a finnugor nyelvek
közé tartozik, amelyek egy kiterjedtebb nyelvcsalád, az uráli részei. A nyelvészeti pale-
ontol6gia legfrissebb eredményei, valamint a pollenanalízis megállapításai arra mutat-
nak, hogy az uráli oshaza az Eszaki- és a Középso-Urál hegységben, valamint az ettol
keletre, az ab foly6 als6 és középso folyása mentén elterülo nyugat-szibériai területen
volt. Az eredeti halász-vadászéletm6dot folytat6 oseink az ugor korban az i. e. II. év-
ezred folyamán tértek át a földmuvelo és állattenyészto életm6dra.

Az ugor egység felbomlását követo másfél évezredes idoszakra vonatkoz6an sem-
miféle biztos támpont nem áll rendelkezésünkre, amelyek alapján képet alkothatnánk
a korabeli magyarságr61. Nem állapíthat6 meg pontosan, mikor kerültek át az os-
magyarok az Urál nyugati oldalára.
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Kristó Gyula nem tartja megalapozottnak azt a korábban elfogadott állítást, mely
szerint az 5smagyarok 463 táján a Kubán folyó vidékére, a Kaukázus el5terébe vonul-
tak volna. Ennélfogva nem fogadhatók el azok a kés5bbi utalások sem, amelyeket több
kutató a Kaukázus e15terében állítólagosan megtelepedett magyarokkal hozott össze-
függésbe.

Baskíriában a magyarság török népességgel került kapcsolatba, itt a magyarok
közelebbr51 nem ismeretes id5pontban (750 és 830 között) két ágra szakadtak, és tör-
ténetük elvált egymástól. Az egyik ág helyben maradt, 5ket találta meg Julianus barát a
13. században, a másik déli, illetve délnyugati irányba vándorolt, és Levedia, majd Etel-
köz megszállásaután a Kárpát-medencében telepedett le.

Igen nehezen határozható meg mind Levedia fekvése, mind pedig az id5pont,
amikor a magyarok odaköltöztek. A már említett 75~30 közötti id5szakra tehet5
id5ben a magyarok egyik ága a Dontól nyugatra fekv5 területre költözött, a pontosabb
helymeghatározás nehézkes, valószínunek látszik a magyarság jelenléte az Ingul folyó
vidékén. Itt a magyarok a kazár kaganátus katonai segédnépét alkották. Ekkor hono-
sodott meg körükben a kett5s királyság intézménye, élén az istenként tisztelt f5fejede-
lemmel, a kündével, illetve a tényleges katonai hatalmat kezében tartó gyulával. A be-
seny5kt51 elszenvedett vereség után a magyarok Etelközbe költöztek, amelynek föld-
rajzi fekvését Levediáéhoz hasonlóan nehéz meghatározni, annyi bizonyos, hogy attól
nyugatra feküdt. Nem lehetett messze a Kárpát-medencét51, a legvalószínubb, hogy
Etelköz a Kárpátoktól keletre húzódó, a Szeret, Prot, Dnyeszter, Déli-Bug és Dnyeper
folyók által szabdalt területet jelentette.

A honfoglalás Árpád künde és Kurszán gyula vezetésével zajlott le, több évig tar-
tó folyamat volt, mig a magyarság a Kárpát-medence egészét biztosította magának. 907-
ben a magyarok gy5zelmet arattak a bajorok fölött, ennek eredményeképpen az Enns
folyóig terjesztették a fennhatóságukat, és ezzel lezárult a honfoglalás eseménysora.

Az új hazában éM honfoglalók félnomád életmódot folytattak, dönt5 szerepe az
állattartásnak, mégpedig a nagyállattartásnak volt, de ismerték a földmúvelést is, amely-
nek ekkor még alárendelt szerepe volt.

A kalandozásokat illet5en Kristó Gyula arra a megállapításra jut, hogy az alapjá-
ban véve törzsi szinten szervezett vállalkozásokban nemcsak az eMkeMk és kíséretük,
hanem az egész társadalom érdekelt volt. A 955-os augsburgi vereség után lezárultak a
nyugati irányÚ zsákmányoló hadjáratok, majd rövidesen megszuntek a déli irányban
vezetett akciók is.

A társadalom súlyos válsághelyzetbe került, amelynek megoldására egy nagy-
formátumú politikus, Géza fejedelem tette meg a kezdeményez5 lépéseket. Ottó csá-
szárnak békét ajánlott, és papokat kért országa keresztény hitre tédtéséhez. Géza feje-
delem még nem tudta hatalmát az egész országra kiterjeszteni, a nagyhatalmú törzsi
elokelok, akik valóságos "törzsi államok" élén álltak, képesek voltak dacolni vele. Apja
halála után (997) István folytatta tovább a térítést, illetve látott hozzá az államszerve-
zéshez. Kemény harcokat kellett folytatnia a törzsi eMkeMkkel. 997-ben nagybátyja,
Koppány követelte magának a nagyfejedelmi hatalmat. István külföldi hivei és magyar
alattvalói segítségévelverte le Koppányt, majd a pápától kapott koronával királlyá ko-
ronáztatta magát. Anyai nagybátyjával, az erdélyi Gyulávall00J-ban számolt le, rövid-
del ezután gy5zte le a Dél-Erdély fölött uralmat gyakorló Keánt, akit bolgár alattvalói
kagánnak neveztek (ebbol ered a Keán név), szláv alávetettjei pedig vajdának hívhatták,
és innen eredhet az utóbb egész Erdélyt átfogó vajdai méltóság. Egyik vélekedés szerint
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e Keánban a bolgár cár kereshet6,
szerint Keán Dél-Erdélyben bolgár
képz6dmény élén áll6 személy volt.

Er6szakos térít6 tevékenység folyt a pogány fekete magyarok Duna-Dráva vidéki
területén, akiknek alávetése érdekében István 1008-1009 táján katonai er6t is bevetett.
Ez összefüggésben lehet a kalocsai érsekség megszervezésével.

A Tisza-Maros szögletében nagy hatalmat gyakorl6 Ajtony leverésére az 1020-as
évek végén, val6szímlleg 1028-ban került sor. Ajtony törzsi államának felszámolása
után István a maga uralma alatt tudhatta az ország egész területét.

A király megszervezte a vármegyerendszert, amely kett6s funkci6t hordozott. Je-
lentette a várhoz tartoz6, körülhatárolt területet, amelynek népei fölött az ispán köz-
igazgatási és igazságszolgáltatásifeladatokat látott el. Másrészt szintén a comitatus szó-
val fejezték ki a várszervezethez közvetlenül tartozó, és gyakran a megye területén
kívül es6 birtokok összességét, amelynek népei fölött a várispán földbirtokosi jogokat
gyakorolt.

István állam- és egyházszervez6 tevékenysége megvetette a a középkori magyar ál-
lam alapját, de a király halála után az országnak újabb súlyos válsághelyzettel kellett
megküzdenie. A pogánylázadásokon és küls6 hódító kísérleteken úrrá lév6 1. András
király volt az els6 magyar uralkodó, aki dinasztikus országmegosztásra kényszerült.
Nem igazolható, hogy a hatalom megosztása türk mintára történt volna. Az uralkodó
uralomra vágyó öccse, Béla herceg és hívei nyomására szánta el magát az ország egy-
harmadát kitev6 duk~tus létrehozására, amely további viszálykodások magvát hintette
el. Az ország a trónküzdelmek örvényébe került, miközben sikeresen dacolt a német
hódító törekvésekkel és a keleti nomád támadásokkal. A bels6 rend megszilárdítása és
az ország tekintélyének helyreállítása Szent László és Kálmán nevéhez f{íz6dik.

A 12. században az országnak meg-megújuló küls6 hódító törekvésekkel kellett
szembenéznie, miközben egyik-másik uralkodónak arra is maradt ereje, hogy expan-
ziót kezdeményezzen. Az ország függetlenségét sikerült meg6rizni, s6t a század végén
III. Béla uralkodásának idején Magyarország a kelet-közép-európai térség egyik jelent6s
hatalmává vált. III. Béla jegyz6je volt Anonymus, aki 1210 körül írta meg gesztáját a
magyar honfoglalásról.

Igen szerencsés megoldásnak találjuk, hogy a könyv következ6 két fejezete (V. és
VI.) a gazdaság,a társadalom és a muve16dés 11., 12. és 13. századi fejl6dését folyamato-
san követi nyomon, amely az olvasó számára megkönnyíti a 11. századtól a 13. század
végéig lezajlott fejl6dés egybevetését. T}llajdonképpen néhány tucat oldalon (179-233)
egybefügg6, tömör és jól áttekinthet6 Arpád-kori gazdaság-,társadalom- és muvel6dés-
történetet kap az olvasó, amely a kötet népszeruségét valószínuleg különösen az egye-
temi és f6iskolai történészhallgatók körében fogja növelni.

A 13. század jelent6s változásokat hoz az ország életében. II. András király hozzá-
kezd a birtokadományozási politikához, amely a közhiedelemmel ellentétben nem azt
jelentette, hogy a király egész megyéket adományozott el magánbirtokosoknak, ha-
nem azt, hogy az illet6 megye területén lév6 királyi birtokokat és a hozzájuk kapcso-
lódó közhatalmi jogokat idegenÍtette el az uralkodó. A szerviensek felvették a küzdel-
met ezen - számukra kedvez6tlen - politika ellen, és kikényszerítették az Aranybullát.
Másrészt Béla herceg (a kés6bbi IV. Béla király) megkezdte a birtokvisszavételeket,
amellyel elidegenítette magától a hatalmi elitet. Részben ezzel magyarázható, hogy
a tatárjárás idején a király nem volt képes hatékony ellenállást szervezni a küls6 hódí-
tók ellen.

akivel István tényleg hadakozott. Más felfogás
eredetu, de elmagyarosodó törzsi "állam"-szeru
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IV. Béla politikusi nagyságát tanúsítja, hogy a tatárdúlás után képes volt felül-
vizsgálni saját helytelen politikáját, és megértve az id6k szavát, maga is birtokadomá-
nyozásba kezdett, azzal a feltétellel, hogy a birtokosok kötelesek várat emelni, magán-
hadsereget felállitani, és újabb tatártámadás esetén védelmet nyújtani a környék lakos-
ságának. A 13. század második felében nagyszámú vár épült az ország területén, ez
együttjárt a központi hatalom er6tlenedésével. Anagybirtokosok váraikra támasz-
kodva már az uralkodóval is dacolni merészeltek, így tehát nem csodálkozhatunk rajta,
hogy a század második fele a bels6 anarchia id6szaka, és egyben az ún. tartományúri
hatalom kiépülése is erre az id6re esik. A tartományurak nagyhatalmú földbirtokosok,
akik várakkal, magánhadsereggel rendelkeznek, birtokaikon uralkodót megillet6 jogo-
kat gyakorolnak, és nem tartoznak más földbirtokos famüiájába, fölöttük már csak a
király áll.

A bels6 zurzavar tet6pontját IV. (Kun) László uralkodása jelenti. Az 6 udvari
papja volt Kézai Simon, aki történeti muvében megfogalmazta a kialakulóban lév6
köznemesség politikai-társadalmi törekvéseit.

Az elhatalmasodó anarchián ill. András, az Árpád-ház utolsó királya próbált úrrá
lenni, részsikereket el is ért, de halála után az Anjou-házból származó Károly Róbertre
várt a tartományurak megtörése és az állam helyzetének megszilárdítása.

Új jelenség az Árpád-kor végén a korai rendiség bizonyos jegyeinek feltúnése.
1298-ban Pesten országgyulést tartottak a f6papok, nemesek a szászok és a kunok ill.
András távollétében. Rendi-képviseleti jelleget tükröz a törvény egyik cikkelye, ami-
kor a királyi tanácsról úgy rendelkezett, hogy a király három hónaponként váltakozva
két-két püspököt és nemest tartson maga mellett, s a nemesek az ország minden nemese
képében álljanak az uralkodó oldalán. Ugyancsak a rendi jelleg nyilvánult meg abban,
hogy az országgyulés törvényt alkotott, s ez a király és az e16ke16kutólagos meger6sí-
tése következtében lépett hatályba.

A sorozat már megjelent és a közeljöv6ben megjelen6 újabb köteteit nemcsak a
szakemberek, hanem a történelem iránt érdekl6d6 szélesebb olvasóközönség is ha-
szonnal forgathatja. A kötetek használatát genealógiai táblázatok és térképek segítik, il-
letve részletes szakirodalmi tájékoztató könnyiti meg a további eligazodást.
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Város történet - évszámokban
SZEGED TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA A KEZDETEKTOL 1944-IG

Mintha jó csillagok állnának a szegedi helytörténedrás fölött, hiszen a doyen
Hábermann Gusztávot (polgári családok életrajzi lexikona) mostanában követte a kö-
vetkez6 nemzedék soros monográfiakötete (Szegedtörténete 3/1-2. Gaál Endre szer-
kesztésében), s6t a föltámadt Szeged c. folyóirat is rendszeresen szól múltunkról.
A monográfia kIsér6köteteként most megjelent Szeged kronológia pedig belbecs és kül-
csín tekintetében egyaránt szerves része a nagy munek.




