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Barangolás 
a magyar múltban I.

A költõ és esszéíró Szepesi Attila mû-
velõdéstörténeti kötete százharminc
miniesszében mutatja be az egykori
Magyarország tájait és embereit a
földtörténeti elõidõktõl a török ura-
lom derekáig. A szerzõ a �hivatalos�,
közismert, fõsodorra szûkített törté-
nelemképet számos néprajzi, ese-
mény-, tudomány- és településtörté-
neti, mûvészeti és egyéb mozzanattal
egészíti ki. Szívesen tér ki egykori, a
köztudatból többé-kevésbé kiko-
pott, ám annál érdekesebb személyi-
ségekre és mûvekre, például az elsõ
magyar szentekre (köztük Boldog
Eskandély Mátéra, a talán elsõ, Kí-
nában tevékenykedõ, csodatévõ ke-
resztény misszionáriusra), irodal-
munk különös alakjaira (köztük az
elõo Amerikába vetõdõ � és ott ten-
gerbe fulladó � magyar költõre, Bu-
dai Parmenius Istvánra) és szépsé-
gükkel vagy furcsaságukkal megle-
põ, gyakran talányos alkotásaira.
Feltûnõ, hogy a lehengerlõ változa-
tosságú témák között van néhány,
amely különösen kedves lehet a szer-
zõnek, hiszen gyakran visszatér rá.
Ilyen például az egyetlen magyar
alapítású szerzetesrend, a pálosok
története.

Szepesi célja múltunk gazdagsá-
gának, sokszínûségének érzékelteté-

se. Nem azért foglalkozik a kevésbé
közismert témákkal, mert valamifé-
le radikális hagyományátértékelést
tart szükségesnek. Hacsak azt nem
vesszük átértékelésnek, hogy a leg-
nagyobbak mellett érdemes megis-
merni az alapvonalak mögötti múlt
minél színesebb mozaikját. Ez nyil-
ván tanulságos is, de � és a könyv-
ben, mindenféle oktatás unalmát el-
hárítandó, ez a hangsúlyos � elsõsor-
ban érdekes. A szerzõ jól ismeri és
elfogadja a szakirodalom megállapí-
tásait, ami egyrészt imponáló ala-
posságot és tájékozottságot mutat,
másrészt néha vitára ingerel. Példá-
ul hiába uralkodó tézis manapság,
de egyre kétségesebb a magyar nyelv
kizárólagos finnugor származtatása,
a hun rokonság hiedelemnek minõ-
sítése vagy a honfoglalásnak a bese-
nyõk elõli menekülésként való fölfo-
gása. Bár a kötet fõ értéke a többnyi-
re elhanyagolt, meglepõ részletek
felvillantása, a szerzõ még érdeke-
sebbé tehette volna mûvét, ha az
alapvetõ tényeket magyarázó gon-
dolatkörök izgalmas lezáratlanságát
is érzékelteti.

Szepesi érdeklõdését a magyar
középkor és az azt megelõzõ kor-
szakok iránt nem valamiféle történe-
lemfilozófiai elkötelezettség vagy
pozitivista adatkultusz táplálja. A je-
lennel való számvetés fordítja tekin-
tetét a múlt felé, mivel �Õseink még
sokkal közelebb éltek a természet-
hez, a kozmikus teljességhez, mint
mi�. Múltunk ránk maradt, fogyat-
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kozott számú emlékeiben ezt az élet-
teljesebb hagyományt követi gyö-
nyörködõ figyelemmel. Az egyes
miniesszékben sokszor nagy szere-
pet kapnak az egykori események,
életutak, szokások még fölfedhetõ
nyomai. Az írásos emlékek, tárgyi
maradékok és hasonlók felemlegeté-
se gyakran szolgál a múltba kalando-
zás kiindulópontjául vagy zárlatául.
A könyv olvasása során jelentést
kapnak az addig érdektelennek tûnõ
jelenségek, kiegészülnek a töredékek
� végsõ soron a jelen gazdagodik az-
által, hogy kitapinthatóvá válik mö-
götte a régvolt korok színes élete.

Úgy hírlik, hogy készül a törté-
nelmi �barangolás� folytatása is. 

STURM LÁSZLÓ

(Magyar Könyvklub, Budapest, 2003, 
272 oldal)
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Hazánk európai uniós csatlakozása
küszöbén azt gondolná a honi poli-
tikát és közéletet figyelõ � kissé naiv
� magyar értelmiségi, hogy a politi-
kailag korrektnek számító, manap-
ság kontinensünkön is oly divatos

témák mellett napi kérdéssé válik, ha
tetszik, megfelelõ nyilvánosságot kap
a médiában a magyar vidék mindmá-
ig egyik legfontosabb gazdasági ága-
zatának, az agráriumnak a helyzete, s
lehetséges jövõjének elemzése. Úgy
tûnik, hogy a � szerencsére � újra di-
vatossá váló, csodálatos magyar ha-
gyományunkat felelevenítõ borásza-
ton kívül (amely mögött a szõlésze-
tet már csupán nagyon kevesen
veszik észre) legfeljebb csak a nagy
állami gazdaságok privatizációja, va-
lamint a magyar föld birtoklásának �
egyre kevesebbet hangoztatott �
ügye érdekli a politikusokat, az új-
ságírókat, s az általuk formált közvé-
leményt, pedig � miként a kötet is
kiemeli � a csatlakozási tárgyaláso-
kon éppen a mezõgazdaság volt az
egyik legvitatottabb téma. 

Ennek az � értékrendünket átala-
kítani igyekvõ � aktuálpolitikai tema-
tizációnak is az eredménye, hogy
nemcsak a jelen és a jövõ agrárpoliti-
kai és -szakmai kérdéseinek megvita-
tása hiányzik a mindennapjainkból,
hanem az ezek megértését, valamint
a helyes utak megtalálását segítõ tör-
téneti feldolgozások sem kapnak je-
lentõségüknek megfelelõ nyilvános-
ságot. Szép csendben, sok éves tu-
dományos munka eredményeként
születnek meg az olyan nagyszerû és
nagyszabású mûvek, mint az Argu-
mentum Kiadó és a Magyar Mezõ-
gazdasági Múzeum közös kiadásá-
ban megjelent Agrárvilág Magyaror-
szágon 1848�2002 címû album, s
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