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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.)
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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-
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kész képzetek keltésével), hanem a min-
denkori historizálás, a múlt folytonos átírása,
fazonírozása, a jelen szándékaihoz, akarásai-
hoz igazítása. „Rendszersemleges” elfogult-
sággal, vagyis a különbözõ elõjelû és ke-
ménységi fokú diktatúrák követelményeit
éppúgy követve, mint az akadozva bonta-
kozó demokrácia önigazoló támpontkere-
séseit, etatista önbátorításait  és közakarat-
kisajátító kapaszkodásait „igazolva”.

A Magyarország az ezredfordulón címû
testes kézikönyv szövege nem kötõdik, kö-
telezõdik semmiféle megrendelõhöz, szer-
zõi mögött nem állt sem szemléletparancs-
nok, sem ideológiai súgó, sem politikai cen-
zor. Csupán egy évszám. Egy alkalom kínálta,
nehezen kiküzdött lehetõség. A huszadik
század végét, a 2000. évet sem tekintették
korszakhatárnak, cezúrának. Csupán úgy
vélték: a fejlett világhoz való felzárkózás
megkezdésének, elodázhatatlan feladatá-
nak teljesítését könnyítheti önismeretünk
tágítása, árnyalása. Olyan, átfogó és lényegre
törõ állapotrajz, amely sokoldalú elemzések
révén közli: milyen volt, s milyen ma az or-

szág. Nem szándékok, akarások felsorolásá-
val, nem indulatokkal, érzelmekkel, vonzá-
sokkal és taszításokkal színezve, hanem szá-
razon, a maguk valójában. A genius loci isme-
retében, de európai távlatból is rátekintve.
Nem pillanatképek kaleidoszkópjával, ha-
nem folyamatok és tendenciák ismerteté-
sével, összefüggésekre rámutatva. Mellõzve
a kockázatos valószínûségszámítást, reális
helyzetjelentést közreadva.

Megkísértve persze így a lehetetlent. Ma-
gyarország kézikönyvtára sorozatának elsõ
kötetében természetföldrajzi-környezeti,
történeti, demográfiai, települési, államszer-
vezeti, közigazgatási, politikai, gazdasági,
társadalmi, tudományos, oktatási, mûvelõ-
dési, mûvészeti – ismét e kifejezõ fogalom-
mal élve – közképet próbál itt sok pontból
úgy egybeszerkeszteni negyven-ötven,
szakmáját elsõrendûen ismerõ és mûvelõ
szerzõ, hogy ne valamiféle pointillista fest-
ményt lássunk, hanem egységes, monografi-
kus tükrét nézhessük ennek az országnak.
Amelyben a részletek kiegészítik és megvi-
lágítják egymást, részrehajló tagolás nem töri
meg a folyamatosságot. Ehhez például az
szükséges, hogy természeti és emberi erõ-
forrásainkat egzakt módon leltározzák, és
semmiképp ne misztifikálják. Hogy értékén
mérjék az ország szellemi tõkéjét, tudásfo-
kát, az innovációs környezetet, a kutatásfej-
lesztés állapotát és esélyeit, az ország ipará-
nak, mezõgazdaságának csököttségeit s való-
di szerkezeti és egyéb átalakulását. Hogy a
rendszerváltás nyereség- és veszteséglistáját
ne pesszimista vagy optimista szemmel mér-
legeljék, hanem az igazi mérlegét vizsgálják.
Hogy polgárosodásról, felzárkózásról épp-
olyan tárgyleírást adjanak, mint például fló-
ránkról, faunánkról. S hogy történeti isme-
reteinket, gazdasági, társadalmi, tudomá-
nyos, kulturális számvetésüket se tákolják
felhõkakukkvárrá, hanem támaszkodjanak
históriánk és jelenünk mérnöki felmérésének
reáliáira. Még a humaniórák rajzát is tényekre
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Egy könyvsorozat margójára
Magyar Õstörténeti Könyvtár

A tudományos kutatásnak vannak olyan
pontjai, amelyek széleskörû érdeklõdést
keltenek, mások csak egy-egy szûkebb szak-
ma mûvelõit izgatják. Vannak „felkapott”
témák, divattémák és olyanok, amelyekrõl
esetleg csak évtizedek múlva derül ki, hogy
alapvetõen megváltoztatják nemcsak isme-
reteinket, de életünket is. A magyarság ere-
dete mindig vonzotta az érdeklõdést. Hon-
nan jöttünk, hogyan volt képes a magyar
nyelv és a magyar nép megmaradni a kör-
nyezõ világban: olyan kérdések ezek, ame-
lyek szinte mindenkit izgatnak. 1975-ben a
szegedi egyetemen alakult meg egy munka-
közösség, amely célul tûzte ki, hogy össze-
foglalja és hozzáférhetõvé tegye a kutatás
akkori eredményeit. A munkaközösség egy
kézikönyvet írt, szerkesztett és adott ki
(Hajdú Péter, Kristó Gyula, Róna-Tas András
[szerk.], Bevezetés a magyar õstörténet

építve; szeretem-nemszeretemjeinket fél-
retéve, valódi értékeket keresve. Tudomásul
véve, hogy e térségben és szûkebb régiónk-
ban, pátriánkban éppen a sokféleség társulá-
sából serkent annyi tálentum és teljesítmény.
Hogy ez a kis ország még tágasabb idejében
is mindig akkor járt jól, ha befogadó ter-
mészetét érvényesítette. Hiszen már István
király felesége a bajor Gizella volt, s az õ
papi, lovagi honfitársai adtak itt lendületet a
krisztianizációnak. Mátyás itáliai asszonyt
hozott, s jöttek ide, éltek itt korábban, ké-
sõbb szlávok, szlovákok, románok, szászok,
zsidók, és velük csak gazdagodott a magyar-
ság. Ahogyan a külföldön valcoló céhlegé-
nyek fizikai, a Nyugaton tanuló tudósjelöltek
szellemi hozadékával, világjáróink fölfede-
zéseivel, innen kivándorolt vagy számûzött
géniuszainkkal is gazdagabb lett haza és
nagyvilág.

E néhány példa is mutatja: ezt az illú-
ziómentes országtanulmányt tartózkodás és
tartás jellemzi. Önismeret és mások ismere-
te. A fejlett világ peremén így ítélhetjük meg
reálisan, amit a kötet állít: „A felzárkózás a
fejlett Európa színvonalához nem a közel-
jövõ ígérete. Beteljesedését két-három gene-
ráció munkája alapozhatja meg”. A könyv
ezt hitelesíti, bármit hirdet is a politika.

Az Enyedi György irányításával  készült
kötettel alapmû került könyvespolcunkra.
Kár, hogy megkésve kissé (bár a közelmúlt
elemzésére jutott hely és távlatkeresõ
merészség). És kár, hogy nem telt mutató-
sabb illusztrációkra, tartósabb kötésre, hiszen
a jövõben bizonyára gyakran föl kell lapoz-
nunk ezt a mûvet, az ezredforduló állapot-
rajzát. (Ceba Kiadó, Budapest, 2000.)

Nádor Tamás
író, újságíró

forrásaiba, I:1., I:2., II., III., IV., Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1976–1982). Ez a kézi-
könyv tankönyvül is szolgált, s hibáival és


