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Könyvszemle

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.)
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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.
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A lexikon elsõ kiadása 8000 címszót tar-
talmazott. A bõvített változatot elõször 50
%-os gyarapítással, 12 ezer címszóval írták
meg, majd kényszerítõ körülmények miatt
9600-ra kellett redukálni. Az online változat-
ban azonban a teljes anyag elérhetõ lesz.

A lexikon elsõ, majd a mostani második
kiadásának érdekes és tanulságos történeté-
rõl Láng István a Természet Világa 2002/5
számában számolt be. Itt olvasható a szer-
kesztõbizottság célja is az új kiadás megszer-
vezésében: Az volt a célunk, hogy olyan
Környezet- és természetvédelmi lexikont
készítsünk, amelyet sikerrel hasznosíthat-
nak mindennapi életükben a tanárok, a
tanítók az oktatás valamennyi szintjén, a
közmûvelõdési szakemberek, a közigazga-
tási és önkormányzati szakemberek és a
falugazdászok, a média képviselõi, a kö-
zépiskolás diákok és egyetemi hallgatók, a
vállalkozások közép- és felsõszintû vezetõi,
az érdeklõdõ társadalmi csoportok a szak-
emberek széles köre, elsõsorban a rokon
területek vonatkozásában, továbbá min-
denki, akinek fontos a környezet és termé-
szet védelme. Jó lenne remélni, hogy ez min-
den gondolkodó embert jelent!

E cél megvalósításának megítélése ter-
mészetesen hosszabb idõt igényel. A lexikon
gazdag szócikkanyaga, s a közremûködõk
elismert kompetenciája azonban elõre való-
színûsíti a sikert. A majdnem tízezer címszó
széles spektrumban öleli fel a természet- és
mûszaki tudományok kapcsolódó fogalmait.
Foglalkozik a témakör jogi, szervezeti, gazda-
sági, technológiai vonatkozásaival is. Külön
értéke, hogy – a második kötet végén, mint-
egy függelékként – részletes információt ka-
punk a hazai és nemzetközi környezet- és
természetvédelmi szervezetekrõl, kiadvá-
nyokról s ezek elérhetõségérõl. Megtudhat-
juk, hogy hazánkban hol, milyen szinten fo-
lyik környezetvédelmi képzés. A hazai vé-
dett és fokozottan védett állat- és növényfa-
jok listája is adva van, sõt, még az Európai

Unió ilyen fajait is megtaláljuk külön táblázat-
ban. Kár, hogy a fajok a magyar nevük szerint
vannak ábécé-sorrendben felsorolva, ami
azért is nehézkes, mert a magyarban ez a
nemzetségen belüli specifikumra szokott
utalni. Például az erdei ciklámen nyolc másik
erdei virág mellett keresendõ. Olyan ez,
mintha a személynévjegyzékben a kereszt-
névnek és nem a vezetéknévnek volna cso-
portosítási elsõbbsége. Tovább nehezíti a
dolgot, hogy a nálunk nem élõ fajoknak oly-
kor nincs is magyar nevük, így ezek az ábécé
végén szerepelnek. Latin tudományos né-
ven valamit visszakeresni így eléggé re-
ménytelen feladat.

Mindezzel együtt bátran mondható, hogy
a Környezet- és természetvédelmi lexikon
hasznos és fontos forrás lesz problémáink
kezeléséhez, s a fenntartható, emberhez mél-
tó környezetünk kereséséhez.
(Környezet- és természetvédelmi lexikon,
Akadémiai, Bp. 2002. I. 564 o. – II. 588 o.)
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