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század honvédet, egy szûk mellék-
ösvényen megindult a hegyen fölfe-
lé, s közben tízpercenként egy ro-
hamjelet trombitáltatott a korné-
tással. A védõk csak azt hallották,
hogy valahonnan az oldalukból is
csapatok közelednek. Ez is arra in-
dította Deym vezérõrnagyot, hogy
ne erõltesse tovább a szoros védel-
mét.�

A piski ütközet több válságos
momentumát is rendkívül izgalma-
san tárja fel Hermann Róbert, aki-
nek könyve a szabadságharc 11 csa-
tájának és 28 ütközetének izgalmas,
lélekemelõ, de a tényekhez szigorú-
an ragaszkodó leírását tartalmazza.
Az ismertetések kiegészítéséül egy-
egy jelentõs honvéd ezredes, hon-
védtábornok vagy ellenséges vezér
rövid életrajzának közzététele szol-
gál.

KOVÁCS ISTVÁN

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004, 
408 oldal, 5880 Ft)

EEuurróóppaa  eezzeerr  éévvee
A középkor

A középkor történetérõl igényes és
mindenre kiterjedõ szintézist Váczy
Péter óta nem alkottak Magyaror-
szágon. Méltán merült fel az igény,
hogy mintegy hetven év történeti
kutatásait � magyar és nyugati törté-

nészekét � összefoglalják. A könyv
létrejöttének elsõdleges célja az volt,
hogy segítséget nyújtson az ELTE
történelem szakos hallgatóinak a
vizsgákra, szigorlatokra való felké-
szülésben. Klaniczay Gábor neves
történészek közremûködésével vá-
gott bele a munkába. 

Már a könyv nyitó gondolata is
szívet melengetõ, mely szerint a kö-
zépkor az európai történelem olyan
szakasza, amelyrõl jól esik gondol-
kodni. Középkornak az ókor és az
újkor közötti idõszakot nevezzük,
azt a közbülsõ periódust, amely át-
menetet jelent az európai civilizá-
ció lenyûgözõ kezdetei és modern
vívmányai között. Olyan mûvet
tart a kezében az olvasó, amely kiáll
a fejlõdés töretlensége mellett,
szemben a mostanában megjelenõ
történeti munkákkal, melyek több-
sége megkérdõjelezi a fejlõdést,
vagy épp egyenesen tagadja. A köz-
tes helyzet persze tele van kétértel-
mûséggel; ideális környezetet biz-
tosít az egymással vitatkozó értel-
mezéseknek, az elutasításnak és az
apológiának.

A középkor fogalma a rene-
szánszban született: a media tem-
pestas terminus 1469-ben bukkant
fel elõször Giovanni Andrea dei
Bussi, egy pápai könyvtáros beszé-
dében. Kronológiai meghatározása
vitatott, de ezen történelmi periódus
kezdeteként hagyományosan 476-ot
(az utolsó római császár székének
megüresedése), lezárásaként pedig
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1492-t (Amerika felfedezése) szokás
megjelölni. Természetesen a gazda-
sági fejlõdés hatásai valamelyest ki-
bõvítik a merev idõhatárok kínálta
kereteket. Az Európa ezer éve is eze-
ket a határokat követi. A politikai
történelem mellett a gazdasági és
mûvelõdéstörténeti fejezetek is élve-
zetesek, különösen azok, amelyek az
egyház és a szerzetesrendek történe-
tét dolgozzák fel. Külön elõnye a
könyvnek, hogy mindjárt a kétköte-
tes mû elején megtalálható a �fontos
könyvek� jegyzéke, amely a közép-
korra vonatkozó legjelentõsebb mun-
kákat tartalmazza. Emellett találha-
tó itt egy bibliográfiai bevezetés a
középkori történelem forrásaiba és
szakirodalmába, azzal a megjegyzés-
sel, hogy mivel az ilyen jellegû bibli-
ográfiák gyorsan elavulnak, az ösz-
szeállítók rendszeresen közzé fogják
tenni a frissítéseket az ELTE BTK
Középkori és Kora Újkori Egyete-
mes Történeti Tanszéke honlapján.
Megnyerõ, hogy ide kérik az esetle-
ges pontatlanságok korrigálására
vonatkozó észrevételeket is.

A középkor rejtelmeiben való el-
mélyülést segíti a mintegy 250 olda-
las függelék, amely fejezetenként kö-
zöl a könyvhöz bibliográfiát, s a fon-
tosabb személyek adatait (születés,
halál éve, betöltött szerep), valamint
a történeti fogalmakat közli és ma-
gyarázza. Az uralkodólista külön
figyelmet érdemel, hiszen itt megta-
lálhatók az európai államok uralko-
dóházai és uralkodói, de nem hiá-

nyoznak a pápák, az olasz városál-
lamok vezetõi, a keresztes háborúk
korának egyiptomi (részben szíriai)
uralkodói, sõt az egységes mongol
birodalom nagykánjai sem. Ezt egé-
szítik ki a genealógiai és kronológiai
táblázatok. A történeti munkában
való elmélyülést számos térkép segí-
ti, melyek az államok kiterjedésének
alakulását követik. Az Európa ezer
éve mindenkinek ajánlható, aki szí-
vesen merül el kontinensünk törté-
nelmében.

BARACSI ERZSÉBET

(Szerkesztette Klaniczay Gábor, 
Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 
952 oldal, 4980 Ft) 

RICHARD PIPES:

AA  kkoommmmuunniizzmmuuss

A neves amerikai történész, Pipes
professzor már számtalan mûvet
publikált az 1917-es kommunista
hatalomátvétel, illetve a szovjet
rendszer történetérõl. Egyik rövi-
debb összefoglaló könyve magyarul
is olvasható. Frissen megjelent
munkája nem az egyes kommuniz-
musok szûken vett eseménytörténe-
tére, hanem a kommunizmusra
mint elméleti �képzõdményre� fó-
kuszál, ugyanakkor mégsem klasszi-
kus értelemben vett eszmetörténeti
munka.

Figyelõ146


