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megfigyelési adatokkal. Ennek megoldása
az agy-tudat kapcsolatának a megoldása is
lenne, ami új korszakot nyitna az ember ön-
megértése, tudománya és filozófiája történe-
tében. (Vizi E. Szilveszter – Altrichter
Ferenc – Nyíri Kristóf – Pléh Csaba: Agy és

tudat. Szerk. Pléh Csaba – Lukács Ágnes –
Racsmány  Mihály. BME  Kognitív  Tudo-
mányi Központ, Kognitív  Szeminárium
sorozat. Budapest, 2002, 242. p.)

Boros János
az MTA doktora, egyetemi tanár (PTE)

Niederhauser Emil - Szvák Gyula:
A Romanovok

A szerzõk a magyarországi és az európai
ruszisztika kiemelkedõ képviselõi, akik az
orosz történelemrõl már több jelentõs szak-
könyvet írtak. Jelen kötetük is hiánypótló. A
jó háromszáz éven át uralkodó Romanov-
dinasztia történetérõl ez idáig még nem
olvashattunk magyar nyelvû mûvet. A kötet
azért is fontos, mert hetven éven át, a szovjet
rendszer idején nem nagyon lehetett a cári
család történetérõl a maga valóságában írni.
Pedig a Romanovok nem csupán saját orszá-
guk sorsát alakították, hanem az európai, sõt
a világtörténelem folyásába is képesek voltak
beleszólni.

A szerzõk természetesen nem csupán a
cárokról és családjukról alkottak színes port-
rékat, nem csupán cselekedeteiket és azok
következményeit tárták fel. Megismerhetjük
azt a miliõt is, amelybõl a dinasztia szárma-
zott, és amely keretet adott uralmának. A
sajátos orosz fejlõdés jó háromszáz éve tárul
elénk a szolga jobbágyság, a szolgáló nemes-
ség, a bojárság, a pravoszláv egyház történe-
tétõl a 19. században születõ orosz polgárság
és munkásság történetéig. Bepillanthatunk
az orosz mentalitás és az orosz politikai
gondolkodás múltjába is. Tanúi lehetünk az
orosz hatalmi mechanizmus mûködésének,
a társadalom felülrõl való irányításának,
összeesküvéseknek, puccsoknak, palotafor-
radalmaknak, lázadásoknak, elbukott és
gyõztes forradalmaknak. Mindezek nélkül
nem értenénk meg, hogy a Romanov-cárok
mit miért tettek vagy éppen nem tettek.

Az 1613-ban trónra kerülõ Romanovok
a következõ század végére a moszkvai orosz
államból egy hatalmas birodalmat kovácsol-
tak, hogy majd az elsõ világháború végén
ezen birodalom összeomlása a dinasztiát is
maga alá temesse.

A tizennyolc Romanov-cár közül termé-
szetesen nem mindegyik volt egyformán
alakítója a történelemnek. Az elsõ, Mihail
számára a cári hatalom helyreállítása volt a
siker. A dinasztia elsõ, nagy formátumú ural-
kodója I. (Nagy) Péter (1682-1725) volt. Eu-
rópai követjárásakor ismerte fel, hogy orszá-
ga milyen elmaradott. „Azért ment Nyugatra,
hogy megtanuljon jó hajókat építeni, s úgy
jött haza, hogy belátta: egész Oroszország
talapzatát kell újraácsolni” – írja Szvák Gyula.
A szerzõ azt emeli ki, hogy Péterben nem
egy koncepciózus, átfogó reformokra törek-
võ cárt kell látnunk. Változtatásait a pilla-
natnyi szükségletek vezérelték. Az erõfeszí-
tésekhez képest az eredmények mérsékel-
tek voltak. Reformjai a katonai monarchiát
erõsítették, és részben európaizálták az álla-
mot. A társadalom azonban a szolgája maradt.
Vitathatatlan érdeme, hogy az északi háború
megnyerésével Oroszországot európai
nagyhatalommá tette.

Péter halála után közel négy évtized telt
el, amíg a dinasztia ismét egy kiemelkedõ
uralkodót adott a birodalomnak, II. Katalin
(1762-1796) személyében. Niederhauser
Emil sokszínûen és differenciáltan ábrázolja,
s uralmát az orosz felvilágosult abszolutizmus
korának tekinti. Reformjai közül valójában
több is sikeresnek és tartósnak bizonyult. Volt
azonban „ellenreformja” is (a szerzõ kifeje-
zése): Ukrajnában bevezette az örökös job-
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bágyságot.  Külpolitikájában egyértelmûbb
volt a siker: Lengyelország három felosztásá-
ból a legnagyobb részt kapta, délen pedig a
törökök elleni háborúival Oroszország kijutott
a Fekete-tengerre. A francia forradalmat elve-
tette, amiben nincs semmi különös, mivel
az elmaradott birodalomban még nem volt
idõszerû a polgári átalakulás.

 I. Sándor (1801-1825) alatt, Napóleon
bukása után, Oroszország a kontinens leg-
erõsebb hatalma lett. Öccse, I. Miklós (1825-
1855) ezt a hatalmat többek között az 1848-
as forradalmak leverésére is felhasználta. A
krimi háborúban elszenvedett vereség után
II. Sándor (1855-1881) kénytelen volt pol-
gári reformokat bevezetni. A szerzõ szerint
ezek közül talán a jobbágyfelszabadítás volt
a legfontosabb. Elmaradt viszont a cári ön-
kényuralom lebontása. Erre az utolsó Roma-

Surányi Dezsõ:
Gyümölcsözõ sokféleség

A sokféleség az élõ természet eredendõ
megnyilvánulása. A növények, állatok, mik-
roorganizmusok genetikai-taxonómiai sok-
féleségében éppúgy megmutatkozik, mint
az életközösségek változatosságában. Ennek
a sokféleségnek (tömören: a biodiverzitás-
nak) feltárása, kutatása napjainkban a biológia
egyik legfontosabb (és legsürgetõbb) fel-
adata. Fenntartása, megõrzése pedig egyre
nyilvánvalóbb társadalmi érdek, hiszen bio-
lógiai erõforrásaink léte, a természet normális
mûködése függ tõle.

A biodiverzitás kutatásának hagyomá-
nyos – és csaknem kizárólagos – objektumai
a természetben „vadon” elõforduló fajok il-
letve természetes életközösségek. Hozzájuk
képest jóval elhanyagoltabb a használatba
vett fajok köre, pedig a többezer éves emberi
civilizáció az állatok tenyésztésével és nö-
vények termesztésbe vonásával megszabta
azok evolúciós irányait, és nagyszámú kultúr-
fajtát hozott létre. Itt tehát tagadhatatlanul

nov kényszerült az 1905-ös forradalom hatá-
sára. A parlament (a duma) felállítása azonban
felemásan sikerült. II. Miklós (1894-1917) –
Niederhauser Emil kifejezésével élve – „a
Romanovok XVI. Lajosa” nem értette meg
az idõk  szavát. Az elsõ világháború olyan
próbának tette ki a cári rendszert, amelyet
nem tudott kiállni. Az 1917-es elsõ forradalom
után a trón, a bolsevik hatalomátvétel után a
cári család élete is elveszett. A Romanovok
mint uralkodók története ezzel véget ért.

A magas szakmai színvonalú kötet olvas-
mányos stílusban íródott. A szöveget bib-
liográfia, névmutató és fényképek egészítik
ki. (Niederhauser Emil – Szvák Gyula:  A
Romanovok. Pannonica Kiadó, Budapest,
2002, 352 p.)

Papp Imre
egyetemi docens, Debreceni Egyetem

egy gazdagítási folyamattal állunk szemben.
Némi kárpótlás ez azért a sok bajért, rom-
bolásért (élõhelyek százainak, fajok ezreinek
kipusztításáért) amit az ember a másik kezé-
vel a Természet ellen elkövetett.

Kultúrnövényeink egyik nagy csoportja
a gyümölcstermõ növények köre. Akár csak
a piaci kínálat utóbbi harminc–negyven éves
változásait látva feltehetõ a kérdés: hol
vannak a régi megszokott és kedvelt szilva,
alma- vagy körtefajtáink? Mi lett velük? Nem
évtizedes, hanem évszázados, évezredes
idõléptékben tesz fel rokon kérdéseket (és
ad is rá válaszokat) Surányi Dezsõ. Õsi gyü-
mölcsfajtáink tételes áttekintésének, erede-
tének, történetének, elterjedésének leírása,
jellemzése és nagyszámú egyéb szempont
szerinti tárgyalása található meg ebben az
élvezetesen olvasható könyvecskében.

A könyv címe rímel a fájdalmasan korán
elhunyt Juhász-Nagy Pál nagyhatású munká-
jának – Eltûnõ sokféleség – címére. Ami még
fontosabb, e két mû „szellemi-gondolati ori-
entációja” is nagyon hasonló. Alapállásuk: a
természet feltétlen tisztelete, az egyszer már

Könyvszemle


