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A  megadott  négy  lexikonból  (Pallas  Nagy  Lexikona;  Révai  Nagy 
Lexikona;  Magyar  Nagylexikon;  Britannica  Hungarica)  a  Pallas-  és  a 
Révai Nagy Lexikonában Thaiföld még Sziám néven szerepel, mert az 
1939-es névváltás idejénél mindkét lexikon korábbi kiadású (Pallas 1897; 
Révai 1925).

A  leghosszabban  a  Magyar  Nagylexikon  ír  az  országról,  melyben 
számos kép is van (térképek, fotók), de láthatunk térképet a Britannica 
Hungaricában, a Pallas- illetve a Révai Nagy Lexikonában viszont nincs 
kép,  és  mind  a  három viszonylag  röviden,  tömören  foglalja  össze  az 
adatokat.  A  cikk  végén  a  Britannica  Hungarica  kivételével  közölnek 
különböző szakirodalmakból álló irodalomjegyzéket. Mind a négy cikk 
az adott ország lokalizálásával kezdődik, és persze szólnak a természeti 
viszonyokról,  lakosságról,  gazdasági  helyzetről,  annak  fejlődéséről, 
alakulásáról,  az  államszervezetről  és  természetesen  a  történelmi 
háttérről.

A Pallas- és a Révai lexikonok még mint angol és francia birtokokkal 
körbevont  (Brit-India,  Francia-Hátsóindia)  országot  írják  le,  a  másik 
kettő viszont már megnevezi a környező országokat (északkeleten Laosz, 
délkeleten Kambodzsa, északnyugaton Mianmar, délen Malajzia).

Az ország földrajzi  adottságairól  kisebb-nagyobb eltéréssel  ugyanaz 
olvasható a cikkekben. Az ország szíve a központi síkság, a Chao Phraya 
(Menam) folyó feltöltött, termékeny, sűrűn lakott alföldje és deltavidéke. 
Az északkeleti országrészt a Khorat-fennsík foglalja el, nyugati határát 
gyűrthegységek  alkotják.  Észak-Thaiföld  hegyvidékein  fenyvesek 
vannak, az ország természetes növénytakaróját pedig trópusi esőerdők 
és monszunerdők alkotják.

A  Pallas  Nagy  Lexikona  etnikumokra  lebontva  ismerteti  Thaiföld 
népességét: sziámi 2-5; kínai 1; laoszi 2; maláji  1;  bevándorolt birmai , 
hindu;  kambodzsai  összesen  2-5  millió.  A  Révai  lexikon  nem  ilyen 
pontos megoszlás  tekintetében,  csak azt  mondja,  hogy a lakosság egy 
része bennszülött, sok a kínai, maláj, európaiak száma csekély, viszont 
közli az 1920-as népességszámot:  9 121 000 fő. A Magyar Nagylexikon 
2002-es adata alapján Thaiföld lakossága már : 61 930 000, melynek ¾ -e 
az államalkotó thai („szabad”) néphez tartozik és a Csaophraja régóta 
sűrűn  lakott  alföldjén  él.  A  hegyvidékekben  élők  száma  csekély. 
1965-2000  között  a  lakosság  száma  megkétszereződött.  A  Britannica 
Hungarica  a  2000.  évi  becslés  értékét  adja  meg:  62 405 000,  és  említi 
szintén a nyelvi-etnikai csoportok megoszlását.
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Az  ország  gazdasági  helyzetéről  legrészletesebben  a  Magyar 
Nagylexikon ír, számos adatot közöl mind a mezőgazdaság, a bányászat, 
állattenyésztés,  az ipar,  a  közlekedés és  a  külkereskedelem területérő, 
azok fejlődéséről.  A Pallas- és a Révai lexikon információi a gazdasági 
helyzetről nagyjából megegyeznek, röviden szólnak róla.

Az ország történelméről  alapos tájékoztatást  megint  csak  a  Magyar 
Nagylexikon nyújt. A 600-800 éves kőeszközöktől elkezdve, a különböző 
népek  betelepülésén  át,  szól  a  különböző  uralkodócsaládok  jelesebb 
királyairól, az ország nemzetközi szerepvállalásairól. A Révai- és a Pallas 
lexikon  cikkei  nagyban  hasonlítanak  egymáshoz,  némely  történelmi 
esemény mindkettőben előfordul. Mind a négy lexikonban olvashatunk 
Csulalongkorn  király  (uralkodott:  1868-1910)  belső  reformjairól, 
melyeket  nyugati  minta  alapján  vezetett  be,  pl.  eltörölte  a 
rabszolgaságot, bevezette a modern iskolarendszert,  sok angol munkát 
fordíttatott le országa nyelvére. Thaiföld művelődéstörténetében ez nagy 
mérföldkő volt.

A  Britannica  Hungarica  külön  bekezdést  szentel  a  thai  kulturális 
életnek, illetve az oktatási rendszerbe is nyújt némi betekintést. A Révai 
lexikonban olvashatunk írásukról nyelvükről.

A Pallas- és a Révai Nagy Lexikonában lévő szóbokrok a következők: 
sziámi fehér elfántrend, sziámi ikrek, sziámi nép, sziámi nyelv és Sziámi-
öböl.  A másik két lexikonban a névváltás miatt már: thai-sziámi, Thai 
Nguyen  (város),  thai  nyelvek,  Thai-öböl,  thai  irodalom  címszó  alatt 
olvashatunk érdeklődésünknek megfelelően.

Irodalom
Pallas Nagy Lexikona
Révai Nagy Lexikona 
Magyar Nagylexikon
Britannica Hungarica
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