
A „SZÁZADOK" 99. ÉVFOLYAMÁNAK 1—2. SZAMÁRÓL 

A fennállásának századik évforduló
jához közeledő folyóirat 1965-ben elő
ször kettős számmal jelent meg. Már a 
tartalomjegyzék áttekintése is mutatja 
a szándékot: a lehetőség szerint átfogni 
a imagyar történész közélet minden te
rületét — találjon magának érdekeset 
a folyóirat hasábjain a kutató, a tanár, 
az egyszerű érdeklődő. Ez adja a ma
gyarázatot, hogy más folyóiratainknál 
jóval több rovatra tagolódik egy-egy 
szám. 

Az első oldalakon szerkesztőségi cikk 
méltatja a 20. évforduló alkalmából 
hazánk felszabadulásának jelentőségét, 
az ország egészének és a történettudo
mány szempontjából. 

A tanulmányok sorát Bakács István: 
A hazai hitelügyletek XVIII. századi 
történetéhez c. írása nyitja meg. Dol
gozatában Zichy Ferenc győri püspök 
birtoka zárgondnokság alá helyezésé
nek történetét tárgyalja, s ennek foly
tán igyekszik rámutatni a századbeli 
hitelviszonyok és kölcsönüzletek lebo
nyolításának rendszerére. A feudaliz
mus korábbi szakaszán a földbirtoko
sok a föld jövedelmén felül szükséges 
kiadások fedezésére birtokaikat eladták. 
A XVIIÍ. századtól kezdve azonban a 
birtokelidegenítések helyett kitapintha-
tóan megszaporodnak a birtokos osz
tály hitelügyletei, a birtokzálogosítások. 
Mindez összefügg egyrészt a földterü
letek értékének megnövekedésével, de 
főleg a mezőgazdasági termelés szerve
zettségének, tervszerűségének s termé
szetesen a birtokok termelékenységé
nek fokozódásával. Ilyen helyzetben 
egy-egy terület kiválása a birtoktestből 
nem volt többé gazdaságos. 

A Zichy család kihasználva állami 
pozícióit és a török kiűzése nyújtotta 

lehetőségeket, a XVII. század végére 
hatalmas birtoktesteket vásárolt össze 
aránylag olcsón, örökösei azonban új 
építkezéseikkel, költséges életmódjuk
kal hamarosan nagy kölcsönök felvé
telére kényszerültek és jókora adóssá
gokat hagytak örököseikre. Zichy Fe
renc, mint győri püspök nemhogy tör
leszteni tudta volna az összegyűlt adós
ságot, de a püspökvár kiépítése, beren
dezése, a társadalmi helyzetének meg
felelő életszínvonal megtartása érdeké
ben, a birtok üzemeltetésének megja
vítása céljából több helyről is újabb 
nagy összegű kölcsönöket vett fel. Ami
kor a hitelezők szorongatják követe
léseikkel, Zichy maga kéri Mária Te
réziától, hogy helyezze birtokát zár
gondnokság alá. A Helytartótanács egy 
bizottságot szervez, amelynek feladata 
a püspök birtokainak jövedelmét ke
zelni, adósságait célszerű gazdálkodás
sal törleszteni, egész anyagi helyzetét 
egyensúlyba hozni. 

A szerző részletesen ismerteti, milyen 
birtokok bérletbeadásával igvekezett a 
bizottság a jelentős adósságokat k' -
egyenlíteni, hogvan jelentkeznek újabb 
és úiabb hitelezők és miként nehezít? 
a helvzetet maga Zichy azzal, hogy ez 
idő alatt is a rendelkezésére bocsátott 
összeg mellett ismét kölcsönöket vesz 
fel. Végül öt kategóriába osztja a püs
pök hitelezőit és megállaoítia, hogv a 
legtöbb kölcsönt a nagybirtokosoktól 
kapta (24.5%), ezt követi az egvházi 
személyektől (23,5%), a kereskedőktől 
és iparosoktól (12%), továbbá a közép-
birtokosoktól (20,6%) és egyéb tisztség
viselőktől (19,4%) kölcsönvett összeg. 
Jellemző a visszafizetés módja is: nem 
voltak tekintettel a kölcsönfelvételek 
időpontjára, hanem először az egyházi, 
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s csak utána a többi hitelezőt fizették 
k i . . . 

Az elsősorban gazdaság- és művelő
déstörténeti szempontból érdekes cik
ket Mucsi Ferenc tanulmánya követi 
(A szociáldemokrata párt vezetőinek 
oaktuma a Fei érváry-kormán nyal s a 
választójogi tömegmozgalom kibonta
kozása 1905 július-október), mely sok 
vitát kiváltott kandidátusi disszertá
ciójának egyik fejezetét alkotja. Beve
zetőben röviden ismerteti a Monarchia 
1905—1906. évi válságának talaján ki
alakult politikai erőviszonyokat, a 30 
évi kormányzás után megbukott sza
badelvű párt, a király és a győztes 
koalíció ellentétét a nemzeti kérdés
ben*, a parlamenten kívüli Fejérváry-
kormány kinevezését. Jellemzi a városi 
és falusi munkástömegek körében na
gyobb befolyással bíró pártokat: a koa
líció nacionalizmusával szemben álló 
független szocialista pártot (Várkonyi 
István) ; Mezőfi újjászervezett szocin-
lista pártját, melynek vezetése a koalí
ció „nemzeti" programja mellett fog
lalt állást, hangsúlyozva azonban az 
általános választójog bevezetésének 
szükségességét; bemutatva végül a 
marxista, de igen sok kérdésben követ
kezetlen, részint dogmatista, részint 
opportunista szociáldemokrata pártot, 
amely a demokratikus átalakulás leg
fontosabb feltételét az általános válasz
tójog megvalósításában látta és az ezért 
folytatott harcban az uralkodó osztály 
ellentéteit igyekezett felhasználni. A 
szerző ismerteti, miként jutott el a szo
ciáldemokrata párt a koalícióval foly
tatott sikertelen tárgyalások után a 
kormánnyal szóban megkötött paktu
mig, amely -megegyezés a kormány ré
széről olyan politikai alku volt, amely
től egyrészt munkásbázisuk megnöve
kedését, másrészt a koalíció megtörését 
várták. Hogy a király és a kormány 
csak ilyen szerepet szánt az általános 
választójog meghirdetésének, mutatta: 
Kristóffy belügyminiszter csak mint 
magánvéleményét proklamálta azt. A 
belügyminiszter választójog melletti 
nyilatkozatát széles körű visszhang fo
gadta: a koalíció lapjai rámutattak tak
tikai jellegére, s hasonlóan foglaltak 
állást Mezőfiék is, sőt az Osztrák Szo
ciáldemokrata Párt is — magyarországi 
testvérpártjuk erős érvelése ellenére — 
csak fenntartásokkal támogatta a pak
tumot. A szociáldemokrata párt veze
tése tisztában volt azzal, hogy a kor
mány és a király a „koalíció megpuhí-

tására" szánta az általános választójog, 
meghirdetését, de remélte, hogy sike
rül majd olyan országos tömegmozgal
mat kibontakoztatni, amely ténylegesen 
a nemzeti követelések mellé, illetve 
elébe állítja az általános választójog 
kérdését. 

Mucsi Ferenc ezután bírálja a szo
ciáldemokrata párt 'taktikáját. Nem az 
volt a hibájuk — mint azt az ötvenes 
évek első felének marxista történet
írása állította —, hogy nem használta 
ki a forradalmi helyzetet, „elárulta" a 
munkásság ügyét, mert Magyarországon 
ekkor nem volt forradalmi helyzet és 
a dolgozó tömegeket a rendszer meg
döntésére mozgósítani nem lehetett. 
Noha ez alól a vád alól mentesül a 
szociáldemokrata párt, de mindenképp 
elmarasztalandó, hogy a Kristóffyval 
kötött paktum objektíve a Habsburg
dinasztiát támogatta. A hibákat még: 
tetézte, hogy a párt nem törődött a 
szegényparaszt-agrártömegek szervezé
sével. Megmutatkozott ez abban is, 
hogy a hazánk történetében első álta
lános sztrájkot 1905. szeptember 15-én 
(„Vörös Péntek") csak Budapestre 
szervezték s így a választójog mellett 
exponált kormány lemondása után ez 
sem vezetett eredményre. A méreteiben 
is hatalmas sztrájk erejével a szociál
demokrata párt nem tudott mit kez
deni. Szeptember második felében Í\ 
koalíció hívei (különösen a naciona
lista hangoltságú diákság) és a munká
sok között elmérgesedett a viszony, a 
sajtó- és plakátháború mellett több ve
rekedésre került sor. A korabeli saj
tóanyagból vett idézetek is jól mu
tatják, mint leplezte le a koalíció nem
zeti demagógiáját a szociáldemokrata 
párt, betekintést nyerhetünk a század
elej i politikai harcok fegyvertárába 
is. A szeptemberi választójogi harcok 
fellendülésének Ferenc József és köre 
úgy vetett véget, hogy visszautasítva 
minden demokratikus és nemzeti kö
vetelést, az országgyűlést elnapolta és 
ismét kinevezte egyhavi ideiglenes meg
bízás után a Fejérváry-kormányt. . . 

A nemzetközi szociáldemokrata moz
galom első világháború előtti válságát, 
a II. Internacionálé felbomlását, a 
munkáspártok háborúval kapcsolatos 
állásfoglalását vizsgálja Jemnitz Já
nos: A béke utolsó hónapja és az In
ternacionálé összeomlása c. tanulmá
nyában, amelynek első része még a 
folyóirat előző évfolyamának 5—6. szá
mában jelent meg. A szerző az I. rész-
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ben ismertette már a szarajevói me
rénylet kapcsán felmerülő háborús ve-
..szély hatását az európai munkáspár
tokra. A II. részben azt a folyamatot 
mutatja meg, miként következett be 
az Internacionálé pártjaiban a fordulat 
az antimilitarista állásponttól a háború 
igenlése felé. Legelőször az osztrák és 
nyomában a magyar szociáldemokraták 
hódoltak be kormányuk háborús érve
lésének 1914. július 28-án.. Noha a 

Monarchia pártjainak „bukása" után a 
nagy európai pártok még nem adták 
fel a háború megelőzéséhez fűzött re
ményeiket, de a bomlás jelei itt is 
megmutatkoztak. Jemnitz János igen 
nagy memoire- és folyóiratanyag alap
ján jelöli meg az egyes — olasz, német, 
francia — pártok álláspontját alakító 
tényezőket. 

A pártok vezetésében a baloldal lát
ta a háború közeledését, de nem tu
dott hatékony ellenintézkedéseket ja
vasolni és az állandó ingadozás, huza
vona következtében mindinkább a 
jobboldal került előtérbe. 'Ez a tenden
cia mutatkozott meg a július 29-ére 
összehívott Nemzetközi Szocialista Iro
da brüsszeli ülésén, amelyen végül, is 
csak egy általánosító határozat szüle
tett a béketüntetések további szerve
zésének szükségességéről. Az üléshez 
csatlakozó nagygyűlésen is, noha óriási 
volt a lelkesedés — különösen J. Jaurès 
háborúellenes szavainak hallatára —, 
egy mondat sem hangzott el arról, 
hogy ha a háború mégis megindulna, 
mit kellene tennie az Internacionálé-
nak. A nemzetközi munkásszervezet 
cselekvőképességét bénította az is, hogy 
két legerősebb pártjában, a francia és 
a német szocialista pártban több napos 
vita alakult ki. A francia szocialisták 

"küldöttsége Németországba utazott, 
hogy tájékozódjék a hadihitelek meg
szavazásának kérdésében történő egy
séges fellépés lehetősége felől. Mivel 
azonban a német szociáldemokrata 
pártban a H. Haase—G. Ladebour ve
zette baloldal kisebbségben maradt, 
Franciaországban pedig július 31-én 
meggyilkolták a háborúellenesség leg
tekintélyesebb szocialista vezetőjét 
Jaurest, a két egymással szemben álló 
ország szocialistái sem tudtak a közös 
fellépés tárgyában eredményt elérni: 
a németek az orosz betörés és a „fran
cia pánik" hatására augusztus elején 
a háború támogatása mellett álltak ki, 
a franciák pedig még július 31-én ki
adták a „Haza veszélyben" jelszót, 

mondván, hogy a „forradalom hazáját'' 
meg kell védeni a német imperializ
mustól. E két nagy párt álláspontja 
érezhetően befolyásolta a kisebbekét is: 
augusztus elején az osztrák párt az 
„elháríthatatlan háború" hirdetésétől 
eljutott a háború lelkes támogatásá
hoz, a Belga Munkáspárt pedig a fran
ciák hatására elhatározta a tüntetések, 
tiltakozó gyűlések beszüntetését. Inter
nacionalista álláspontot csak a szerb 
és olasz szocialista párt foglalt el. A 
II. Internacionálé — elsősorban azért, 
mert gerince a német és francia szo
ciáldemokrácia megtört — 1914. augusz
tus elején felbomlott . . . 

Szinte minden Magyarország újabb-
kori társadalomtörténetét érintő tanul
mány foglalkozik az ún. középosztály 
problémájával. Már az ellenforradalmi 
korszak vezető politikusai is gyakran 
hangoztatták, hogy politikájuk fő tá
maszát e „középosztályiban látják. 
Pándi Ilona: A magyar „középosztály" 
kérdéséhez c. tanulmánya ebből indul 
ki és azt vizsgálja, milyen társadalmi 
rétegek sorolhatók ide, mennyire vol
tak a rendszer bázisa és hogyan helyez
kedtek el a Bethlen-konszolidáció évei
nek társadalmi rétegeződésében. Meg
állapítja, hogy e társadalmi rétegnek 
a száma eltartottaikkal együtt hozzá
vetőlegesen 800 000 főt számlált és 
mindenekelőtt az állami tisztviselők, a 
középbirtokosök egy része, az aktív ka
tonatisztek, a középburzsoázia jelentős 
része és a „szabadfoglalkozásúak" né
hány kategóriája sorolható közéjük. 
Korabeli szociográfiai írások, társadal
mi tanulmányok alapján igyekszik ki
tapintani a „középosztályba"-tartozás 
legfontosabb ismertetőjegyeit: a dzsent
ri ^zel lem megőrzését, „úri" viselke
dést, szervilizmust az állami tisztvise
lői hivatalokban stb. Politikailag a 
rendszer feltétlen hívei, amire állandó 
kiszolgáltatottságuk is készteti őket, 
hagyományos körükben a nacionaliz
mus, a „trianoni honfibú", a „mindent 
vissza" irredenta jelszó hangoztatása, 
a „fajvedelem" jelszavával- „korszerű
södött" antiszemitizmus, s mindez páro
sulva a forradalomtól való félelemmel, 
antikommunizmussal. Noha a kora
beli politikai köztudatban erősen élt 
a „középosztály vezetőszerepének" illú
ziója, tényleges vezető szerepet csak 
annyiban kaptak, amennyiben követ
kezetesen kiszolgálták az uralkodó osz
tályok érdekeit. Legszámottevőbb ele
meinek, a köztisztviselőknek anyagi és 
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hivatali helyzetét felmérve bizonyítja 
be végül a szerző, hogy esetükben egy
általán nem beszélhetünk egységes tár
sadalmi képződményről: felsőbb cso
portjai szorosan odasimultak az ural
kodó osztályhoz mind jövedelem, mind 
életstílus szempontjából, alsó kategó
riáik között viszont szép számmal 
találhatunk kispolgári elemeket. Egysé
gességük hangoztatása része volt annak 
a koncepciónak, amely a dolgozó törne-
gekkel szemben ebben a rétegben látta 
az uralkodó osztályok legfontosabb po
litikai bázisá t . . . 

Ladányi Andornak a Tanácsköztár
saság felsőoktatási politikájáról írott 
tanulmánya és két eddig isrheretlen 
Bajcsy-Zsilinszky dokumentum publi
kálására került sor a KÖZLEMÉNYEK 
rovatban. Ladányi Andor a Tanács
köztársaság művelődéspolitikai koncep
ciójából kiindulva elemzi à felsőokta -
tás helyzetét, a Tanácsköztársaság ál -
tal hozott, illetve bevezetésre tervezett 
intézkedéseket. Ismerteti, miként álit 
az egyetemi oktatók és hallgatók jelen 
tős része a tanácsállam kultúrpolitika" 
jának szolgálatába, milyen lelkesedés
sel indult meg a munka az újjászerve
zett karokon, mit jelentett a Marx— 
Engels Munkásegyetem megnyitása. Az 
egyetemi oktatás új szellemének bizto 
sítását kívánta szolgálni a tanári gárd? 
egy részének kicserélése, a felvételei? 
demokratizálása, a munkás-paraszt 
hallgatók számának növelése. Azok a 
jelentős szervezeti és tantervi refor 
mok, amelyeknek nagy része megvaló
sítását már nem érhette meg (szakkép
zés és tudósképzés szétválasztása, tan
menet megkötése, új tárgyak oktatá
sának bevezetése, az elavult egyetemi 
szervezet - demokratizálása), hazánk 
felsőoktatásának előkelő helyet biztosí
tott volna európai viszonylatban is. 
Külön kiemelendő, hogy a felsőokta
tási politikában a tanácskormány el
kerülte azokat az általános hibákat — 
gyakori türelmetlenség, egyes átmeneti 
feladatok nem megértése —, amelyek 
más téren, megmutatkoztak már a Ta
nácsköztársaság fennállásának rövid 
ideje alatt is. 

A magvar függetlenségi mozgalom 
és a világháború éveinek politikai vi-
szonvaiba enged bepillantást a Pintér 
István és Rozsnyói Ágnes által közölt 
Baicsv-Zsilinszky. dokumentumok. A 
terjedelmesebb, „A Független Kisgazda 
és Polgári Párt emlékirata Magyaror
szág külpolitikai és belpolitikai kibon

takozásáról Kállay Miklós miniszter
elnökhöz" (1943. július 31.) a világhá
ború elvesztésének belátása és Magyar
ország jövőjéért való aggódás jegyébea 
fogant, s Bajcsy-Zsilinszky a maga 
soctró lendületű stílusában arról igyek
szik meggyőzni Kállay Miklóst, hogy 
a nemzet érdekében vállalni kell a 
kiugrás, a németekkel való szembefor
dulás kockázatát. Mindezt a kialakult 
helyzet történelmi előzményeinek be
mutatásával és annak kifejtésével tá
masztja alá, hogy Magyarországnak 
sem érdeke, sem kötelezettsége nem 
volt belépni e világháborúba, s így 
természetes joga, sőt kötelessége abból 
kiválni. „ . . . másodszor engedtük há
rom évtized alatt Magyarországot be
szédíteni a maga évezredes fejlődése 
során kialakult egyéniségének, hivatá
sának, politikájának megtagadásába, 
egyoldalú nagynémet célok háborús 
szolgálatában . . . " (180. o.) Elmondja, 
milyen belpolitikai változásokat igé
nyelne a kiugrás végrehajtása s vá
zolja is mindjárt a háború utáni ki
bontakozás lehetőségeit. 

Noha a miniszterelnök fogadta Baj-
csy-Zsilinszkyt és Tildyt, mint a Kis
gazda Párt képviselőit — sőt Bajcsy-
Zsilinszky Horthyval is folytatott meg
beszélést az Emlékiratban kifejtettek
kel kapcsolatban —, a memorandum 
gyakorlatilag semmi befolyással nem 
bírt a kormány politikájára. Hasonlóan 
minden különösebb hatás nélkül ma
radt Baj csy-Zsilinszkynek 1944 február
jában Kállayhoz eljuttatott levele is. 
amelyben az ország függetlenségéért 
mindjobban aggódó politikus a szélső
jobboldal erősödő előretörése ellen in
téz kirohanást. A levélből is kitűnik 
politikai eszmei korlátai mellett em
beri nagysága, hazafisága, az elvei me] -
lett való kitartása: „Ha Quisling-kor-
mány jön és még élek, fegyvert fogok 
ellene . . ." (203. o.) ; „. . . nekem is van 
egy parancsolóm: a tisztességes ma
gyar lelkiismeretem." (205. o.) 

Ezek a Bajcsy-Zsilinszky dokumen
tumok zárják a tanulmányok és közle
mények sorát, amely két rovat terje
delemben is a szám felét teszik ki. Mű
fajra nézve másféle írások következnek 
ezután: beszámoló „Az Osztrák—Ma
gyar Monarchia történeti problémái 
1900—1918" címmel Budapesten rende
zett történészkonferenciáról (VITA ro
vat) ; a Szlovák Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tízéves 
fejlődése Ludovik Holotik tollából (A 
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SZOVJETUNIÓ ÉS NÉPI DEMOKRÁ
CIÁK TÖRTÉNÉSZ FRONTJA); Sza
bolcs Ottó tantárgypedagógiai cikke 
(TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉ
SEI); könyvismertetések, magyar és 
külföldi folyóiratszemle; a FIGYELŐ 
keretén belül kritikák új történeti ki
állításról és történelmi tárgyú filmek
ről; beszámolók kandidátusi disszertá
ciókról a KRÓNIKA rovatban és V. 
Windisch Éva összeállításában az 1964 
első félévében Magyarországon megje
lent történeti munkák (önálló kötetek, 
tanulmányok és cikkek) jegyzéke. 

Figyelmet érdemlő mindenekelőtt a 
magyar nyelven csak itt olvasható 
Monarchia-vita részletes ismertetése, 
mely azon túl, hogy igen sok eredeti 
gondolatot tartalmaz a tárgyalt korra 
vonatkozóan, egy bizonyos összképet is 
ad a résztvevő országok történészeinek 
szemléletéről. A referátumok öt téma
körből készültek: 1. a Monarchia nem
zetközi helyzete; 2. a mezőgazdaság 
fejlődésének kérdései; 3. a finánctőke 
kifejlődése a Monarchia országaiban; 
4. a nemzetiségi kérdés a Monarchia 
ban; 5. a szociáldemokrácia és a dua
lizmus. A konferencia munkaritmusára, 
élénk vitaszellemére jellemző, hogy az 
egy hét alatt nyolc referátum, s fél
száznál több korreferátum és hozzá
szólás hangzott el. Különösen erős vita 
alakult ki a nemzeti kérdés problémái 
körül, amelyek során a magyar törté
nészek igen jó felkészültségről tették 
tanúságot. A nyugati és népi demok
ratikus országokból való történészek 
vitája — mint Hanák Péter elnöki 
zárszavában ezt kifejtette — azért bír 
elsősorban fontossággal, mert elősegí
tette „a közös történet, közös szemlé
letű felfogása"-naik kialakulását, a ro
kon-sorsú népek egymáshoz közelíté
sét. 

Minden kutató és történelem iránt 
érdeklődő számára fontos eligazító jel
leggel bír a FOLYÓIRAT SZEMLE és 
a BIBLIOGRÁFIA. Az előbbi két nagy 

csoportra bontja az ismertetendő folyó
iratokat; magyarok és külföldiek. Ilyen 
rovat már létezett a háború előtti évek 
„Századok"-j ában, de a mostani sokkal 
teljesebb és tartalmi ismertetésével 
gyakorlatilag minden magyar tudomá
nyos folyóirat történelmi vonatkozású 
cikkeit kivonatolja. A kimondottan 
történelmi folyóiratok (Acta Historica, 
Hadtörténelmi Közlemények, Törté
nelmi Szemle) mellett irodalomtörté
neti, néprajzi, pedagógiai, helytörté
neti stb. kiadványainkra is kiterjed a 
recenzensek figyelme. De talán még 
ennél is fontosabbak a külföldi folyó
iratokról készült ismertetések, amelyek 
egy-egy fontosabb, elvi jelentőségű 
cikket oldalnyi terjedelemben is kivo
natolnak. Szinte teljességgel tekinti át 
a magyar történeti irodalmat a bib
liográfia is, amely különösen művelő
déstörténeti vonatkozásban ad nagy 
irodalmat. Az alig egyesztendős FIGYE
LŐ — egyes esetekben a korábbi szá
mokban JEGYZET — arra hivatott, 
hogy kulturális életünk mindennapjai
nak történelmi vonatkozású megmozdu
lásait szemmel tartsa és kiállításokról, 
filmekről, nem szakkörök számára ké
szült könyvekről véleményt mondjon, 
felhívja rá a figyelmet. Eddig elsősor
ban a legfiatalabb korosztály tollából 
olvashattunk a rovaton belül írásokat, 
de ha sikerül szélesebb körben meg
mozgatni szerzőket — mint az első al
kalmakkor történt —, ezek az oldalak 
tartalmilag még színesebbé válhatnak. 

Csak így röviden is végigtekintve a 
folyóirat e számán, megállapíthatjuk, 
hogy rendeltetéséhez híven, mind te
matikai összeállítását, mind az írások 
színvonalát tekintve, jól reprezentálja 
a magyar történettudományt, hozzájá
rul a széles közönség történelmi mű
veltségének gyarapításához s érdeklő
désre tarthat számot a kutatók, taná
rok és más érdeklődők körében egy
aránt. 

Glatz Ferenc 
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