
zettsége, fogalomrendszere, a problémakör
történeti áttekintése kézikönyvként való alkal-
mazását teszi lehetővé.

— A kérdéskör irodalmának szinte teljes
körű számbavétele, az abban foglaltak bravú-
ros alkalmazása bibliográfiaként való haszná-
latára is módot adnak.

— A fentiekhez képest már csak egy lépés,
hogy akár olyan oktatási segédletként, akár
tankönyvként alkalmazzák, amelyből agrártör-
ténetünk olyan döntő fontosságú jelenségét
regisztrálhatjuk, mint a lakott helyek és azok
tudományos igénnyel jól körülhatárolt típusai.

A monográfia társadalomtudományokon
belül szinte interdiszciplináris munkaként is
értékelhető, hiszen a településföldrajztól a
néprajzig, az agrártörténettől a nyelvészetig jó
néhány tudományterületet érint. És alkotó
módon érinti azokat! Erénye az összeállításnak
az is, hogy nemcsak Magyarország településeit
vizsgálja környezetéből kiemelve, hanem
európai példákkal is összevetve ábrázolja azo-
kat. Ugyanakkor az egész kérdéskört történe-
tiségében bemutatva jut el napjaink település-
formáinak ismertetéséig.

A magyar nyelvterület településformáinak
bemutatása képezi a monográfia gerincét.
Erénye a feldolgozásnak, hogy fejlődésükben
mutatja be a jelenségeket, ugyanakkor utal
mind az európai párhuzamra (vagy eltérésre),
mind a téma feldolgozásának buktatóira.

Figyelmet szentel a települések átmeneti
formáinak. Konkrét példákon mutatja be azok
működését.

A falu és a város bemutatása, az agrár-
városok belső területe és határa közötti pár-
huzam, az ezekhez kapcsolódó átmeneti for-
mák is mind-mind bekerültek a szerző látókö-
rébe, és a kötet olvasója azzal a szinte katar-
tikus élménnyel teheti le a könyvet, hogy egy
témát teljes mértékben „körüljárt", megismert.

Azaz mégsem... Biztos vagyok abban,
hogy Bárth János e művét még ki fogják adni
nagyobb példányszámban. Ezért is említem
meg két apró szépséghibáját.

A következő kiadásban — éppen döntően
földrajzi jellegéből adódóan is — helyes lenne
egy helységnévmutatóval is kiegészíteni a
könyvet.

A másik meg éppenséggel okvetetlenke-
désnek is látszhat, de néha olyan meglepő
helyen találkozhatunk német nyelvű tudomá-
nyos kiadványokban magyar művekre való
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hivatkozással, hogy talán érdemes lenne el-
gondolkodni azon, hogy noha a tartalom-
jegyzék és annak német nyelven való közlése
világossá teszi mindenki számára, hogy miről
szól a monográfia, mégis pár oldalas német
nyelvű ismertető emelné a könyv értékét.

A monográfiát kiegészíti még 62 ábra is,
ezek elmélyítik, világosabbá teszik a szerző
mondanivalóját. A tudós alázatát bizonyítják
azok filológiai pontosságú lelőhely-megjelö-
lései is. A rajzok Varga Ildikó munkáját
dicsérik.

Őszintén örülök, hogy ilyen alapos, jó stí-
lusban megírt, tudományos igénnyel szer-
kesztett és megjelentetett monográfiával
gazdagodott az agrártörténeti irodalom. Jó
szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe e
munka minél alaposabb áttanulmányozását.

Tolnay Gábor

Róna Tas András:
A honfoglaló magyar nép

A honfoglalás 1100. évfordulója alkalmá-
ból megjelent kötetet szerzője, mint elő-
szavában írja, elsősorban tankönyvnek szánta.
Munkája alapja a szegedi egyetemen 1978 óta
működő Őstörténeti Munkaközösség által
1978—82 között kiadott öt kötet, melyek a
Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának
forrásaiba összefoglaló címet viselik. A könyv
anyagának másik fontos tartópillére a szerző
saját kutatómunkája — elsősorban szakterü-
letén, a nyelvészeten belül — és egyetemi
előadásai.

Alapkoncepciója a források lehető legtelje-
sebb feltárása, de azok szigorú kritikával való
kezelése.

A tankönyv jellegnek megfelelően, s a tisz-
tánlátás kedvéért a könyv teljes terjedelmének
több mint felét elfoglaló — s így a mű
arányait kissé felborító — Módszertani beve-
zető című első rész elején a téma megraga-
dásához nélkülözhetetlen, alapvető kérdéseket
tárgyalja. Közhasználatú terminus technicuso-
kat vizsgál meg és értelmez újra. így például
kifejti véleményét az általa is használt, de el
nem fogadott „őstörténet" fogalmáról, helyette
kívánatosnak tartaná — s az alcímből
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láthatóan alkalmazza is — a tárgyalt kor-
szakot, a magyarság önálló néppé válásától az
államalapításig terjedő időszakot a magyarság
korai korszakának nevezni.

A Bevezető további három pontja az idő-
renddel foglalkozik. Először felállítja és tér-
képeken bemutatja a földtörténeti, ill. kő- és
fémkorszakot, a növényföldrajzi öveket, majd
a különböző segédtudományok szerepére tér ki
az időrend megállapításában, elsősorban a
természettudományok fontosságát hangsúlyoz-
za a kor-, eredet-, környezet- stb. meghatá-
rozásnál.

Források cím alatt sorra vesz „minden
olyan tényanyagot, amelyből közvetlenül vagy
közvetve a magyarság korai történetére vonat-
kozó adatokat lehet szerezni". Először az írott
forrásokat emeli ki az egész korabeli művelt
világból, nyelv szerint csoportosítva (bizánci,
latin, szláv, arab, perzsa stb.), majd a magyar
nyelvet elemzi mint olyan forrást, amely a
történelem lenyomata. Azután a nyelvbe be-
épült különböző jövevényszavakból következ-
tet vissza egy valaha létezhetett, népek közötti
kapcsolat intenzitására. Az írásos emlékek
után sorra veszi a régészet tárgyi forrásait, az
antropológiai jegyzeteket, s az obi-ugor népek
mai életmódjából leszűrhető következtetéseket
a nomád életformára.

A következő fejezet a magyarság uráli
nyelvrokonait mutatja be részletesen (és az
uráli nyelvek összefüggéseit vizsgálja), illetve

szomszédainkat a tárgyalt korszakban, számos
térkép segítségével.

A honfoglalás kérdéseire csak e hosszúra
nyúlt bevezető után tér rá a szerző, a kötet
második részében. A legterjedelmesebben a
magyarság különböző forrásokban előbukkanó
neveit tárgyalja egyenként, mint türk, onogur,
baskír, madzsar, ill. szkíta, hun, avar stb.

Ezután az őshaza és a népvándorlás kér-
dései következnek, meglehetősen tömören
összefoglalva, majd maga a honfoglalás,
illetve a honfoglaló magyar nép politikai, tár-
sadalmi szervezetének, vallásának és kultúrá-
jának rajza. A tömörséget e tekintetben az
írott források hiányának, illetve a nagyon
szigorú forráskritikának tudhatjuk be. A szerző
semmit nem használ fel, amit csak krónikák
igazolnak.

A néhány oldalas Összefoglaló áttekintés-
sel nem zárul le a kötet, mert a kézirat
végéhez a szerző szükségesnek látta hozzá-
csatolni a „közelmúltban született fontosabb
kutatási eredményeit": a Levedi-kérdésről, a
hun-magyar rokonság problematikájáról, a
„baskíriai őshazáról" és a székely rovásírásról.

A kötet végén találjuk a használatot meg-
könnyítő gazdag mutató-apparátust (időrendi-,
tulajdonnév és szómutató), az uralkodók táblá-
zatát, a terjedelmes és korszerű szakirodalmi
listát, s a honfoglalás kori régészeti leleteket
bemutató színes táblákat is.

Szabó Anna Viola

HÍREK

1997. május 17-én tartotta III. tudományos negatív lehetőségeket is hordoz magában. Ve-
ülését az MTA J-Nk-Sz Megyei Tudományos szélyei, kihívásai közé tartozik a demográfiai
Testület Sportbiológiai, Mozgásszervi, Élet- robbanás, a testalkat változása (szekuláris
módkultúra, Életminőség, Egészség Munka- trend) és az inaktivitás. A kivédés lehető-
bizottsága a Vidék Sportegészségügyéért ségéről: a testkultúra felértékeléséről beszélt
Sportorvosi Alapítvánnyal közösen. Csabai dr. Frenkl Róbert, a Magyar Testnevelési
Csaba munkabizottsági elnök megnyitója után Egyetem professzora. Felhívta a figyelmet
elsőként dr. Jákó Péter sportfőorvos tartotta arra, hogy a sportnak, testedzésnek mekkora
meg előadását, melyben a sport, a testedzés szerepe van a humánbiológiai vagyon
szerepét emelte ki néhány betegség — a gondozásában.
koszorúér betegség, cukorbetegség, magas Dr. Halmy László professzor számos
vérnyomás és depresszió — megelőzésében. A diával illusztrálta Az elhízás mint népbetegség
sportorvoslás elméleti és gyakorlati problé- című tanulságos előadását,
máiról tartott igen érdekes eszmefuttatást dr. +

Ángyán Lajos, a Pécsi Orvostudományi
Egyetem professzora. Egészségmegőrzés — az egészséges

Az urbanizáció, mint annyi más folyamat életmód címmel rendezett konferenciát május
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