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Ha az é16k megérdemlik, hogy kisebb-nagyobb környezetük születésnapjukon
köszöntse, az elhunytak évfordulóiról is illik megemlékezni. Ha már a Ki kicsodameg-
szegte a mdfaji szabályt, és fölvette az elhunytakat, a halálozási napok mutatóját is
megadhatta volna.

A foglalkozások mutatójának rendszere sem mindig logikus. Lelkész rendszó
nincs, hanem az ez alá tartozó fogalmak szét vannak tördelve, szórva ilyenekre: bencés
szerzetes,premontrei szerzetes, református lelkész, reformátuspüspök, református püspök-
helyettes, római katolikus esperes-plébános,római katolikus kanonok, római katolikus lel-
kész, római katolikus plébános. Helyesebb lett volna lelkész címszó alatt alosztásokkal
tagolni mindezt: így egy helyen, mégis elkülönítve, tehát két elonyt egyesítve lehetne
oket megtalálni.

Hasznos a kötet elején adott tájékoztatás az 1919óta bekövetkezett közigazgatási
változásokról és az iskolarendszerrol, a végén pedig a magyar nyelvd lapokróL

Talán bíráló észrevételeimet a szerkesztok hasznosíthatják akövetkezó kötetek-
ben. Ezeket érdeklodéssel várjuk.
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Tyúkmonysültnyi ido
Azaz amíg egy tojás megfo, legfeljebb annyi ido jut olvasásra azoknak, akik nem

hivatásszerden, inkább csak kedvtelésbol, ismereteik gyarapítására, élményeik gazdagí-
tására vesznek könyvet a kezükbe. A MagyarországKrónikája kis kötetei így már pusz-
tán terjedelmük alapján is bizton jelentos olvasótáborra számíthatnak, hisz a 12 részbol
álló sorozat egy-egy könyve egyetlen nyugodtabb délutánon vagy csendesebb estén el-
olvasható. Ám a kiadó nemcsak arra gondolt, mennyire kevés napjainkban az írott szó-
ra szánható ido, de olvasáskultúránk újabb jelenségeihez is igazodni igyekezett. Mivel a
sorozat kötetei egy átlagos méretd zsebben is jól elférnek, azokat bárhová magával
viheti a lelkes érdeklodo, s pillanatnyi nyugalmát rögtön az olvasásnak szentelheti. Aki
pedig nem híve a hevenyészett, alkalom diktálta ismeretszerzésnek, szeret alaposabban
elmélyedni olvasmányaiban, s netán azok egymásutánját még megtervezni is képes,
a 12 kis könyv erre is módot kínál. Januártól decemberig nem múlhat el hónap anél-
kül, hogy Magyarország történetének újabb fejezete fel ne táruljon. Egyelore csak a de-
cember okozhat gondot, mivel a sorozat záró darabjának tervezett, a legutóbbi negy-
ven év históriáját tárgyaló kötet eddig még nem jelent meg.

A Magyarország Kr6nikája köteteinek tehát már a kiadása jelzi a felismerést,
miszerint a tudományos igényu munkák kelendosége a könyvpiac törvényeihez val6
alkalmazkodáson legalább annyira múlik, mint a kiadványok tartalmi újdonságán,
érdekességén. Ez ut6bbi már a Szerzok felelossége,ám ez esetben a kiad6i találékonysá-
got szerencsésen egészítette ki a kivál6 alkot6közösség. Magyarország történetét a ma-
gyarság születésétol napjainkig az egyes korszakok avatott kutatói dolgozták föl, köz-
tük néhány olyan fiatal szakember, akiknek jelen munkája bátran sorolhat6 elso,
j6reményu tudományos szárnypr6bálgatásaik közé.
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Az Akadémia gondozásában napvilágot látott Magyarország története monumen-
tális kötetei, valamint az immár befejezéséhez ért Magyar História könyvei után ez az
újabb sorozat az elso kísérlet országunk történetének összefoglaló igény{í feldolgozá-
sára. Az Akadémia által kiadott kötetek inkább kézikönyvként hasznosíthatók, mint-
sem mindennapi olvasmány gyanánt, s az sem mondható el valamennyiról, hogy fo-
szerkesztóiknek minden esetben maradéktalanul sikerült egységes koncepció és közös
gondolatiság medrébe terelni a szerzoket. A Magyar História darabjai ugyan átfogják
szinte a teljes magyar történelmet, ám itt sem mondható el mindegyikrol, hogy kiállta
volna az idok próbáját. A témaválasztást esetükben nem elsosorban a szintetizálás, egy
átfogó magyar történelem megírásának végcélja motiválta, mint inkább az egyes szer-
zók egyéni érdeklodése, kutatási területe. Az így kikerekedó történelmi tablón azon-
ban nemcsak számos homályos pont akadt, de nemzetünk és országunk történetének
egész oldalai maradtak fehéren, tisztázatlanul és jórészt feltáratlanul. Arra természete-
sen a Magyarország Krónikája írói sem vállalkozhat~ak, hogy minden apró részletkér-
dést megnyugtatóan ismertessenek és tisztázzanak. Am arra igen, hogy egységes kon-
cepció mentén formálják meg a maguk nézetét Magyarország történetének egy-egy
szakaszáról, s azt a korszeru történetírás módszereivel fogalmazzák meg. Ez pedig
egyedüli orientáló pontként, ha tetszik, mérceként nem az aktuálpolitikai megfontolá-
sokat, az ideologikus elkötelezettséget állította a Szerzok elé, hanem a történelmi való-
ság minél h{íségesebb- és ha lehet - élményszerubb ábrázolását.

A sorozat nem szült szenzációt. Nem bizonyosodott be, hogy Magyarország tör-
ténete csak gyökeresen más keretek között értelmezheto helyesen, mint amilyeneket
eddig is kijelöltek a józan megfontolások. Apróbb meglepetések azonban szinte vala-
mennyi szerzo munkájában ott szerénykednek. Mindegyiküknek le kellett ugyanis
vetkoznie a korszakuk értelmezését és bemutatását nyÍÍgözo korábbi ítéletek bénító sú-
lyát. Elemzésük hitelét ezért újabb kinyilatkoztatások helyett kritikai vizsgálatokkal
kellett alátámasztaniuk, ami gyakran a történetÍrói m{íhelymunka titkaiba enged bepil-
lantást az olvasónak.

Nem rajzolták át döntoen a magyar történelem fobb kontúrjait sem. A honfog-
lalás továbbra is ugyanolyan fontosságú mérföldköve maradt históriánknak, mint ami-
lyen az Árpád-házi királyok kora, 1526, 1848 vagy 1920. Nagyobb figyelemmel
fordultak azonban a társadalom- és gazdaságtörténet felé, s egészen különleges helyet
biztosítottak a mindennapok történeti változásainak, az életmód, viselkedéskultúra,
m{ívelodés területének. Munkájuk legnagyobb szemléleti újdonsága talán éppen ebben
rejlik. Az eddig hagyományosan kitüntetettebb szerepet kapó köztörténet, illetve poli-
tikatörténet mellett az egyes kötetek a korábbiakho~ képest szokatlanul nagy teret
szentelnek a nagypolitika alatti szint vizsgálatának. Altala vált lehetové egy-egy kor
ízének, szellemének megragadása, a benne élok gondolat- és érzésvilágának megisme-
rése. Mindez persze nemcsak a történetÍrói munka szépségét és izgalmát, de nehézségeit
is sejteti. Rendkívül eltéro ugyanis a különbözo korok forrásadottsága. Amíg a leg-
korábbi magyar történelem kutatója döntoen a régészet által feltárt leletekre hagyat-
kozhat korfesto elemzése során, s a 12. század sem kínál sokkal többet erre vonatko-
zóan az oklevelek, néhány krónika, és az ekkor még szerény törvénykezési gyakorlat
nyújtotta információknál, az újabb korok már valósággal bovelkednek jól hasznosít-
ható forrásokban. Az sem mellékes, milyen intenzitású változások terhelték a szóban
forgó korszakot. Ha az nem is állítható, hogy Magyarország történetének bármelyik
szakasza eseménytelen mozdulatlanságban telt volna, az kétségtelen, hogy mégoly lát-
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ványos köztörténeti változások mögött és alatt is meghúzódhatott viszonylag lassúbb
gazdasági vagy életmódbeli fejl6dés. llyen esetekben pedig nem könnyd érzékletes ké-
pet festeni akár a gazdaság és társadalom, akár a mindennapok világáról.

Egységes gondolatiság sejthet6 a szerz6k azon törekvése mögött, amely Magyar-
ország helyzetét a kor Európájában igyekszik fölmérni és bemutatni. Nem kapcsolatok
és köt6dések nélküli szigetként rajzolják tehát föl a magyar történelmet, s még csak
nem is olyan folyamatként, amely szigorú és kizárólagosan érvényesül6 alternatÍvák-
kal, fejl6dési lehet6ségekkel mérhet6. Magyarországnak a közép-európai régióban ját-
szott szerepe nagy változásokon ment keresztül. Volt hosszabb ideig e térség meghatá-
rozó és szinte egyedül számottev6 hatalma, hogy aztán hegemóniáját más országokkal
megosztva teremtsen magának életteret, s fokozatosan a kisállamiság szintjére süllyed-
jen, amelynek immár puszta megmaradása, léte sem csak önerejét61 függ. Mindeközben
megmaradt az európai fejl6dés f6bb irányaihoz igazodni képes, onnan véglegesen soha
le nem szakadó, legfeljebb lépéshátrányba kerül6 országnak. E tény pedig rögtön
erénnyé nemesül, ha tudjuk, hogy történelme során Magyarországot gyakran fenyeget-
te Keletr61 érkez6 veszély. Márpedig ez nem pusztán hosszabb-rövidebb ideig tartó ka-
tonai-politikai befolyást, megszállást jelentett, hanem e~ alapvet6en más társadalmi-
gazdasági-kulturális közeget, az európaitól eltér6, annál lényegesen kedvez6tlenebb
életmodellt. Magyarország tehát szinte két világ határán élte történelmét. A nyugat-eu-
rópai fejl6déshez mért lemaradását, koronként változó mértéku megkésettségét úgy
kellett csökkentenie, hogy közben folyton ott lclsértett a végleges leszakadás, az "el-
keletiesedés" veszélye is.

Magyarország végs6 soron sikerrel 6rizte meg a nyugati civilizáció, az európaiság
keleti végbástyája korántsem könnyu szerepét, noha Európa nem minden esetben ra-
gaszkodott kitartóan Magyarország megtartásához. Elegend6, ha csak az oszmán hódí-
tás másfélszáz esztendejére, vagy legújabbkori történelmünk utóbbi negyven évére gon-
dolunk, hogy világossá váljon, korszakonként makacsul ismétl6d6 periódusokban
Európa is gyakran "elkésett" Magyarország megsegítéséveI.

Nem lenne célszeru a Krónika-sorozat valamennyi kötetét egyenként elemz6
vizsgálat tárgyává tenni. A tizenegy már megjelent kötet önálló bemutatása minden bi-
zonnyal meghaladná egyetlen ismertetés kereteit. A fönti általánosabb igényu megjegy-
zések után így talán nem haszon nélküli, ha némileg önkényesen kiválasztunk néhá-
nyat, hogy általuk próbáljuk kissé részletesebben bemutatni e tudományos vállalkozás
újszecúségét. Választásunkat nem valamiféle értéksorrend, mint inkább az egyes kor-
szakok iránt táplált kitüntetettebb érdekl6dés, valamint néhány munka szoros szegedi
köt6dése befolyásolta.

A sorozat három kötete ugyanis szegedi egyetemi oktatók tollából született. Fo-
dor István a magyarság 6störténetének felvázolásakor igyekezett reális képet alkotni
eleink vándorIásairól, életmódjáról. Munkáját nem könnyÍtette meg a különféle szár-
mazáselméletek és merész 6störténeti koncepciók lassan áttekinthetetlenné váló dzsun-
gele. Ellentétben azonban ezek legtöbbjével, a szerz6 megmaradt a tudományosság szi-
gorú keretei között, s nem tartott igényt arra, hogy valamennyi kérdésben a biztos és
végleges választ adja meg. Azt azonban meggy6z6en igazolta, miként sikerült a Kelet-
r61 jött magyarságnak Európa keleti peremvidékén életteret teremtenie magának. En-
nek során ugyan már az állammá szervez6dés pillanatában is késésben volt Magyar-
ország a kontinens nyugati régióihoz képest, de keleti múltjával szalcltva végleg nem
szakadt le attól.
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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-
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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.




