
a r r a az elhidegülésre, amely 1923 tá-
j á n következik be a „katonaemberből 
torz politikus"-sá formál t Horthy és 
a „szegedi társaság" között. (257. o.) 
A páter — mint a Bevezető is megál-
lap í t ja — a kormányzóról szólva egy 
kissé visszafogta tollát. Az általa r a j -
zolt kép így sem sokban tér el Koz-
m a Miklósétól, aki 1923. augusztus 31-
én így foglalja össze Horthyról alko-
tot t véleményét: „Szegeden . . . ta lán túl 
magasnak tar tot tam s most szomorú-
an és csalódottan jöttem el t ő l e . . . S 
. . . magamnak is vállalnom kell azon 
óriási felelősséget, amely t e r h e l . . . 
azért, hogy azon a helyen van, ahol 
van. Ö elfeledte már azt, hogy mi, sze-
gediek te t tük meg először fővezérnek, 
azután kormányzónak." (OL. Adatgyűj-

temény, 1920—1924.) Zadravecz István 
emlékirata is ennek az elfelejtésnek 
és mellőzésnek adatokban gazdag do-
kumentuma. 

Szegednek viszonylag kevés teret 
szentel az egykori rendházfőnök. Meg-
emlékezik pl. a Horthy-féle hadsereg 
toborzásáról. („Jelentkező szép szám-
mal volt, de sajnos nem annyira sze-
gediek, mint a vörösüldözés elől Sze-
gedre menekültek s o r á b ó l . . . " [239. o.]) 
Néhány későbbi eset, így a Svoy Kál-
mánnal összekülönbözése (45—50. o.) 
és a Svoy Kálmán—Aigner Károly fé-
le torzsalkodás (137—140. o.) az ellen-
forradalmi rend szegedi világába ad 
némi betekintést. (Kossuth Könyvkia-
dó 1967.) 

RUSZOLY JÓZSEF 

L Á S Z L Ó G Y U L A : H U N O R ÉS M A G Y A R 
N Y O M Á B A N 

A szakember számára nak és hagyományainknak szakterületünk által elfoga-
mindig jóleső érzés, ha az népünk őstörténetére való dott, a gyakorlatban több-
általa művelt tudományág- utalásait tárgyalja . - szőrösen bizonyított igazsá-
ról szóló korszerű, a ku ta - A továbbiak során őstör- gok, amelyeket a magyar 
tás jelenlegi színvonalát jól ténetünk néhány vonását, kutatásban, népünk őstör-
bemutató népművelő-isme- m a j d a honfoglaló magya- ténetére vonatkozóan ép-
retterjesztő művet vehet a rok társadalmi hagyatékát pen László Gyula mondott 
kezébe. Különösen jóleső, és művészetüket tárgyalja , ki először (1. Honfoglaló 
ha azt tapasztal ja, hogy a A befejező részben pedig magyar nép élete, Bp. 1944). 
munka nemcsak • a korsze- m u n k á j á n a k a régész-ku- A felvázolt kép másik ré-
rűség és tudományosság tató tevékenységének né- sze — a telepekre és a 
szempontjait elégíti ki, ha- hány „műhelyt i tkával" is- gazdasági életre vonatkozó 
nem megformázása méltó mertet i meg az olvasót. fejtegetések még kiegészí-
keretet ad mondanivalójá- László professzor . nem tésre várnak. Ezt pedig jó-
nak. László Gyula ú j köny- kis feladatot vállalt magá- részt az általa vezetett 
ve ezeknek a követeimé- r a : az illusztrációkkal csongrádi ásatások befeje-
ményeknek megfelel. együtt alig 160 oldalnyi zésétől és az eredmények 

A munka , őstörténetünk könyvben összefoglalni a részletes feldolgozásától 
fontos és nem egy esetben fenti kérdéseket, amelyek- vá r j ák az érdeklődők, 
ún. kényes kérdéseit is nek egyike-másika testes v a n a könyvben egy sor 
érinti. Míg őstörténet-kuta- monográfia a lap ja is lehet- olyan megállapítás, amely 
tásunk jó ideig e korszak ne. S a vállalt fe ladat ne- újszerű és a szerző szavai-
vonásaiban vagy azt hang- hézségét még csak fokozza val szólva, az „iskolai t an -
súlyozta, ami őseinket hogy mindezt nem a szak- könyveken nevelkedett" 
Eurázsia többi népétől el- emberek számára mondta közvélemény számára meg-
választotta, addig László el, hanem úgy, hogy bonyo- lepő. Ezek a megjegyzések 
Gyula könyve e felfogással lult kérdések fejtegetése a r ra a sajnálatos tényre is 
való gyökeres szakítást je- mellett, vagy azokkal együtt fe lhívják a figyelmet, hogy 
lent. Keresi — és zömé- alapfogalmak megértetésé- tankönyveinkben (az á l ta-
ben meg is ta lá l ja — azo- hez is el kellett ju t ta tni az lános iskolától kezdve az 
ka t a szálakat, amelyek olvasót. egyetemi tankönyvekig) 
őseinket a kor tá rs „nomád" László Gyula megállapí- népünk őstörténete, a ván -
és letelepült életmódot t ása inakegy része pl. a hon- dorlás és a honfoglalás 
folytató népekhez fűzték. foglaló magyarok társadal- kérdései bizony mostohán 

A könyv első részében mi rendjéről , túlvilág el- kezeltek és néhány sema-
egy, a régészet által eddig képzeléséről, a temetők és t íkus gondolattól el tekintve 
kellőképpen ki nem akná- a temetőtérképek elemzé- alig találunk valamit ró-
zott területnek: krónikáink- séről elmondottak ma már luk. 
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Talán éppen ezért sem 
árt, ha ezek közül a kérdé-
sek közül kettőt kieme-
lünk. 

Egyik ilyen gondolata 
László Gyulának az ún. 
kettős honfoglalás kérdése, 
azaz annak felvetése, hogy 
a történetileg ismert hon-
foglalást megelőző időkben, 
az avarkorban, már voltak 
a területen magyarok. Ez 
a kérdés nem ú j szakiro-
dalmunkban, bár bővebb 
teret és publicitást csak a 
legutóbbi években kapott. 
Már a század elején neves 
régészünk és őstörténé-
szünk, Nagy Géza foglalko-
zott ennek a lehetőségével, 
és írt is róla nagyobb ta-
nulmányt. A későbbiekben 
olyan okokból, amelyeknek 
vizsgálata a tudománytör-
ténetre tartozik, a „kettős 
honfoglalás" problémája 
feledésbe merült. Csak az 
utóbbi évek ásatási ered-
menyei, a történeti és 
nyelvészeti kutatások átér-
tékelése adott lehetőséget 
és jogot a kérdés felvetésé-
hez. Kétségtelen, hogyha ez 
az elmélet kielégítő bizonyí-
tékokat nyer, sok kérdés-
ben (pl. a Kárpát-medence 
VIII—IX. századi etnikai 

képe, a honfoglalók viszonya 
az itt lakókhoz, de az ál-
lamszervezés és a korai 
gazdasági élet struktúrája 
is) jelentősen meg kell vál-
toztatni felfogásunkat. 

Nem kevésbé érdekesek 
László Gyula könyvének 
azok a részei, amelyekben 
a honfoglaló művészet áb-
rázolásmódjával és a ben-
ne érvényesülő mohamedán 
hatásnak kérdéseivel fog-
lalkozik. Ez utóbbival ma-
gyarázza az ember- és ál-
latábrázolás csaknem teljes 
hiányát a korszak művé-
szetében. Míg az ötvösmű-
vészet köréből vett adatai 
állításának jó bizonyítékait 
adják, addig az ábrázoló-
művészet meglétének indo-
kolása az elpusztult „sző-
nyegművészet" feltételezé-
sével, kissé ingatag talajra 
csalogatja az olvasót. Nem 
látjuk igazoltnak ugyanis, 
hogy az erdőfülei Szt. Lász-
ló-legenda ábrázolás jó érv 
lenne ennek a korai „fali 
művészetnek" bizonyításá-
ra. Kétségtelen, hogy mind 
a honfoglalókkal egykorú, 
mind pedig a korábbi eur-
ázsiai steppei népek művé-
szetében a szőnyegművé-
szetnek kiemelkedő helye 

volt, de a megmaradt le-
letek (pl. Pazirik, i. e. VI. 
sz., szkítakor; Noin-Ula i. 
e. I. sz., esetleg hun — Le-
ningrád, Ermitázs) nem 
utalnak valamiféle elbeszé-
lő jellegű művészet meglé-
tére, még olyan fokon sem, 
mint a Szerző által is be-
mutatott ún. szibériai 
aranylemezek. A megma-
radt szönyegtöredékeken 
van élőlény ábrázolás, de 
ezek inkább keretező, vagy 
térkitöltő jellegűek, míg a 
Szt. László-legenda idézett 
ábrázolása epikus jellegű. 

Célunk: ennek a szép 
könyvnek bemutatása, 

problémagazdagságának 
felvázolása volt. 

Mindezek mellett szól-
nunk kell stílusa eredetisé-
géről és arról, hogy mon-
danivalóját gondosan kivá-
lasztott irodalmi idézetek-
kell fűszerezi, s mintegy a 
vers tömör, érzelemre ható 
és érzelmi fűtöttségű kife-
jezésével kívánja gondola-
tait közérthetőbbé, köny-
nyebben megközelíthetővé 
tenni. (Gondolat Könyvki-
adó 1967.) 

GAZDAPUSZTAI GYULA 

Winkelbauer Pál rajza 
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