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A szlovákiai magyarság második világháborút követő
legnagyobb megpróbáltatásának, az 1945—1948 kö-
zötti időszak, a „hontalanság éveinek” tudományos
igényű feldolgozása Vadkerty Katalin nevéhez fűződik. 

— Honnan indult, mi vezette a történészi pályára?

— Olyan családban születtem, ahol tisztelték az írott
szót, s a könyv a mindennapi élet tartozéka volt. Szü-
leim elalvás előtt népmeséket, Grimm- és Andersen-
meséket olvastak fel nekem, s — főleg ünnepi délutá-
nokon — legendákat és mondákat. Így már korán
megismerkedtem Érsekújvár és a szűkebb szülőföl-
dem múltjával, történelmével, főleg a török hódoltság
és az 1848—1849-es szabadságharc korával. Édes-
anyám rokonai, anyai ágon a Bencze—Czuczor család élményei az Ógyalla-
Bagota—Anyala—Andód háromszöget érintették, a nagysallói születésű édesapám és
rokonai a nagysallói csatáról és a honvédekről meséltek nekem és testvéremnek.
Nagysallói családi látogatásaink alkalmával gyakran vittünk virágot a hősök sírjára.

— Ön az ötvenes évek elején került a pozsonyi Comenius Egyetemre mint történe-
lem—magyar szakos hallgató. Miért éppen ezt a szakot választotta?

— A gyerekkori élmények és a múlt iránti érdeklődés vitt a történelem tanulmányo-
zása felé. A magyar szak sokat jelentett számomra is abban az időben, amikor a
történelem szakon a tankönyvek, a segédanyagok, az ajánlott szakirodalom többsé-
ge cseh nyelvű volt. A magyar szakon elért ismeretek, eredmények biztonságot ad-
tak ahhoz, hogy bátrabban lássak hozzá a cseh és a szlovák szakirodalom kijegyze-
teléséhez, tanulásához.

— Néhány évvel a szlovákiai magyarság jogfosztottságának megszüntetése, a szlo-
vákiai magyarság meghurcoltatása után milyen légkör uralkodott az egyetemen?

— A helyzet kezdett visszatérni a régi kerékvágásba. Az előző időszak magyarellenes-
sége azonban tompított formában még tovább élt, de ez az évfolyamunk kis csoport-
ját nem érintette. Ennek oka talán az lehetett, hogy a 17 tagú csoportban hárman
magyarok voltunk, de volt közöttünk még ukrán, zsidó, elszlovákosodott német, il-
letve Jugoszláviából idetelepült szlovák is. Talán épp e színesség fékezte le a naci-
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onalizmus megnyilvánulását, felszínre törését. Negyedévesekként évfolyamunkat el-
kerülték a politikai tisztogatások is. Talán azért, mert mi voltunk Miloš Gosiorovský
professzor „kedvenc” évfolyama. Talán ő segített, nem tudom, s nem tudtuk ezt
megfejteni már később sem egykori évfolyamtársaimmal sem. Gosiorovský profesz-
szor emberségét, a nehéz tapasztalatok révén kialakított józan történelemszemlé-
letét az elkövetkező évtizedben számos hazai és nemzetközi konferencián is meg-
tapasztaltuk. Később, már az SZTA Történettudományi Intézet munkatársaként jut-
hattunk ki az 1970-es moszkvai Történész Világkongresszusra, s — kulturális kikap-
csolódásként — láthattuk a Bolsoj Balett előadásában a Spartacust és a Diótörőt.
Mindmáig felejthetetlen élmény volt számunkra.

— A kommunista hatalomátvételt követően, a marxista szemlélet eluralkodását ho-
gyan élték meg? 

— Egyfajta kettősség alakult ki mindenkiben. Az előadásokon hallgattunk, a szemi-
náriumi gyakorlatokon szó szerint idéztük a marxizmus klasszikusainak téziseit, szö-
vegeit. Őszinte véleményünket azonban csak szűk baráti körben mondtuk el, de
érezhető volt, hogy mindnyájan megrökönyödve szemléltük a marxizmus és a mar-
xista szellem térhódítását. Egyetemi éveim alatt az előadók a szlovák történelem-
mel kapcsolatos előadásaikban általában a történelmi Magyarország (Uhorsko) ré-
szeként tárgyalták Szlovákiát, vagyis nem választották le az 1918-ig a Magyarország
szerves részét képező mai Szlovákia területét. Az 1800-as évek eseményeit ismer-
tetve a történelmi Magyarországot egyre negatívabb, gyakran ellenséges szövegösz-
szefüggésben tüntették fel, de az 1945—1948 közötti eseményekkel összehasonlít-
va ez a magyarellenesség elenyésző volt, de mégis bántó és megalázó. Erre a hall-
gatók közül elsőként az egyik morva évfolyamtársam, későbbi intézeti kolléganőm
figyelt fel. E kérdésben tehát voltak szimpatizánsaink is, akikkel ezekről beszélget-
ni lehetett. Voltak kérdések, melyekről egymás között lehetett beszélni, s voltak
olyanok is, például a Magyar Tanácsköztársaság = magyar nacionalizmus, a Nagy-
Magyarországért folytatott harc egyik fejezete, amelyekről hallgatni kellett.

— Az oktatás során ez hogyan nyilvánult meg?

— A szlovák nemzet történelmének oktatását a magyarok, Magyarország történelmé-
nek folyamatos „megbélyegzése”, „bűnösségének” léte jellemezte. Az 1918 előtti
„magyarok bűne” a Csehszlovák Köztársaság megalakulását követően a csehek
megvádolásává, „cseh kizsákmányolássá” lett, s egyre inkább elterjedt az a felfo-
gás, hogy „Szlovákia a csehek gyarmata”. Évekkel később, még nyugdíjaztatásom,
azaz 1987 előtt az egyik imigyen panaszkodó fiatal kollégámtól, aki az önálló Szlo-
vákia egyik élharcosa volt, megkérdeztem, hogy ha a szlovákok önállósulnak, akkor
ki lesz a felelős az esetleges kudarcaikért, mert akkor már nem vádolhatják sem a
magyarokat, sem a cseheket. Választ azonban nem kaptam kérdésemre. Erre leg-
inkább napjaink eseményei adják a legautentikusabb választ.

— Még egyetemi tanulmányai befejezése előtt, 1953-tól a pozsonyi Pedagógiai Főis-
kola oktatója lett. Hogy került oda, mit oktatott, és hogyan jellemezné a szlovákiai
magyar pedagógusképzést biztosító intézményben folyó oktatást?
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— Az 1953-ban megalakult Pedagógiai Főiskola Történelem Tanszékén a magyar—tör-
ténelem szakos hallgatók magyarul tanulhatták a történelmet is. Felvételem idején
a tanszéknek már volt két magyar oktatója, Kisslingné Szliva Eleonóra és Hamar
Kálmán. Rám az ókor történelmének oktatása maradt, s bizony nem volt könnyű, hi-
szen még a szakdolgozatom megvédése és az államvizsga várt rám az egyetemen.
1956 ősze azonban sötét foltként maradt meg emlékezetemben. Reményekkel,
szorongásokkal teli ősz volt. Máig jól emlékszem a kari ülésre, ahol a főiskola rek-
tora és az egyes karok dékánjai azt magyarázták a hallgatóknak, mi is történik most
Magyarországon. Mondanom sem kell, hogy ellenforradalom. A Társadalomtudomá-
nyi Kar dékánja bennünket, magyarokat is figyelmeztetett: tudatosítsuk, hogy a
„szlovákiai magyarok jövője a magyarországi események végeredményének egyenes
függvénye”, s jelezte, hogy ha Magyarországon győznek a szovjetellenes erők, akkor
a „magyarok Szlovákiában elvesztik polgári jogaikat”. Érdekes módon azonban
akadtak „vigasztalóink” is, akik védelmet ígértek nekünk, s meg is tették. Ezek ve-
zető egyénisége Michal Topo ský professzor, a marxista tanszék vezetője volt. Óvott
bennünket, a tanszék magyar előadóit és a hallgatókat a Történelem Tanszék veze-
tője, Karol Goláň professzor is. Ő morva származású volt, nem szerette a szélsősé-
geket, így a nacionalizmust sem. A történelemoktatásban kerülte az érzelmeket,
mert szerinte legfontosabb feladatunk a tények ismertetése és az összefüggések
felvázolása.

— Hogyan folyt az élet a Pedagógiai Főiskolán?

— Az 1954/1955-ös akadémiai évben jelentősen megemelkedett a hallgatók szá-
ma, a történelem új szakpárosításokkal szerepelt, így bővíteni kellett a Történelem
Tanszék állományát is. Így került a tanszékre a Szlovák Liga (Slovenská liga) volt fő-
titkára, egy művelt, eszes és jó oktató, aki egyben jó diplomata is volt. Velünk is
igyekezett megtalálni a közös hangot. Ám hamarosan kibújt a szög a zsákból. A tör-
ténelem szakos hallgatók évente kétszer tanulmányi kiránduláson vettek részt. Új
kollégánk — aki egyszersmind évfolyamvezető is volt — azonban kijelentette, hogy ő
nem viszi magával a magyarokat, őket kirándultassa a magyar tanszék. A máskor
hűvös dolgozószobában felforrósodott a levegő. Ekkor lépett be Goláň professzor, s
amikor megtudta, mi képezi a vita tárgyát, kijelentette, hogy amíg ő a tanszék veze-
tője, addig itt mindegyik hallgató egyforma, a tudásszint az egyedüli mérce, s a ma-
gyar—történelem szakos hallgatók a történelem szakos hallgatókkal együtt utaznak
a tanulmányi kirándulásra.

Goláň professzor a tanszék munkája során két dologra ügyelt: a szakmaiságra
és — mivel pedagógusokat képeztünk — az oktatás módszertanának megismerésére
és betartására. Ez utóbbihoz segítségként a Tankönyvkiadóból módszertani előadó-
kat hívott meg, valamint gyakorló pedagógusokat. Akkoriban fogalmazódott meg új
történelemtankönyvek megírásának szükségessége. Ennek során találkoztam elő-
ször életemben a magyar személynevek szlovák helyesírás szerinti átírásával, illet-
ve a magyar települések kizárólag szlovák megnevezésével. Amikor a véleményemet
kikérték, csak annyit tudtam kinyögni, hogy amíg a szlovák gyerekek tankönyvében
nem Sekszpír áll, hanem Shakespeare, addig Dózsa Györgynek is (mert róla volt
konkrétan szó) joga van a neve pontos feltüntetéséhez. Goláň professzor hátráltat-
ta ugyan az új helyesírási úzus bevezetését, de megakadályozni nem tudta.
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— Személyi állományát tekintve milyen helyzetben volt a Pedagógiai Főiskola?

— A főiskolán kiváló szakemberek voltak. Szakszervezeti bizalmiként jól ismertem a
magyar, az orosz, a szlovák és a zene tanszéket is, e tantestületek oktatóit jól is-
mertem. Nagy tudású szakemberek voltak, akiktől lehetett mit tanulni. A főiskola
magyar hallgatói kapcsán már többször felmerült bennem, hogy össze kellene írni a
hallgatók, a végzősök névsorát, mert biztos vagyok abban, hogy mindenkit meglep-
ne az eredmény. Az ezt követő évtizedek szlovákiai magyar kulturális és tudományos
életének számos jeles képviselője, az oktatás, a nevelés, a magyarságtudat érde-
kében egy életen át tevékenyen részt vevők neve sorakozna itt ábécérendben. Ez az
eredmény azonban csak úgy születhetett meg, hogy találkozott az oktatók tudása
és a hallgatók tudásszomja, tehetsége, kitartása.

— A Pedagógiai Főiskola 1959-ben Nyitrára költözött, Ön pedig a Dolgozó Nő című
lap kulturális rovatának szerkesztője lett. Az oktatói munka után egy nem kevésbé
izgalmas területen dolgozott, igaz, rövid ideig. Hogyan emlékszik vissza erre az idő-
szakra?

— A Dolgozó Nőben eltöltött hónapok, az ott végzett munka jó felkészülés volt a
nagybetűs Életre. Ott tudatosítottam, hogy az 1945-öt követő üldöztetések követ-
keztében, de részben az új rend kialakítása során milyen hátrányba került a magyar
társadalom, milyen kiszolgáltatott lett a falu a hivatalok által ide kijelölt idegenek
tevékenységének következtében. A szlovákiai magyar kisebbség felemelte a fejét,
jobb, szebb életet akart. A munka mellett azonban nem feledkezett meg a művelő-
désről sem, sokan készültek középiskolába, főiskolára vagy egyetemre. Sokat dol-
goztak, de szüleik örökségét nem tagadták meg. Alkalmazkodtak, de a vasárnapi pi-
henést —„Isten napját”, ahogy sok helyen mondták — betartották. Megtartották a
népszokásokat, könyveket kértek a falu vagy iskola könyvtárába. Tettek önmaguk
érdekében, de segítséget is vártak. A segítségnyújtás, a segítés egyik fontos esz-
köze volt az újrainduló szlovákiai magyar sajtó is, köztük a Dolgozó Nő. S bár a szer-
kesztőségben akkoriban baráti hangulat uralkodott, voltak személyi súrlódások is,
de azokat a főszerkesztő, Turi Mária gyorsan leszerelte. Lelkes, dolgozni akaró, se-
rény kollektívát hagytam el a tudomány kedvéért, de gyakran visszajártam a szer-
kesztőségbe. A Nőszövetség részéről ők delegáltak az 1968-as gyűlésekre, ahol
döbbenten láttam, hogy az addig „internacionalista” szlovák szerkesztőnők egyike-
másika milyen minősíthetetlen nacionalista, magyarellenes kirohanásokat intézett
a szlovákiai magyarok ellen. Természetesen ezt nem hagytuk szó nélkül, a magyar
szerkesztőség ebben a kérdésben egységes álláspontra helyezkedett.

— 1960-ban a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének mun-
katársa lett. Hogy került oda, és mivel foglalkozott?

— 1960 nyarán a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete munka-
társakat keresett az 1848-at követő időszakra. Erre egykori évfolyamtársaim hívták
fel a figyelmem. Én ugyanis az osztrák—magyar kiegyezés és Szlovákia kapcsolatáról,
a korabeli Felvidéken a kiegyezést követően kialakult politikai, gazdasági és társadal-
mi helyzetről írtam a szakdolgozatom. Jelentkezésem az intézet vezetése elfogadta
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azzal, hogy kutatandó területem a mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalko-
zó gyáripar 1848—1918 közötti történelme lesz. Ezt örömmel vállaltam, mivel a tör-
ténelem kevésbé ideologikus területével szerettem volna foglalkozni. Így lettem gaz-
daságtörténész. Rövid időn belül belső aspiráns lettem, s témaválasztásom az addi-
gi kutatásaim határozta meg. A cukorrépa-termesztés kezdeteit és a répacukorgyár-
tás történetét választottam, majd sorba vettem a többi mezőgazdasági iparágat, a
malomipart, a szeszgyártást, a keményítő- és dohányfeldolgozást. Munkám eredmé-
nyeként született meg a Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovania cukrovej repy
na Slovensku 1800—1918 [A cukorgyárak és a cukorrépatermesztés története Szlo-
vákiában 1800—1918] című monográfia, melyben a cukorrépa ősének, a burgundiai
répának a termesztését, nemesítését dolgoztam fel az 1800-as évektől 1918-ig. Ka-
landos utazás volt ez a múltban. Soha nem hittem volna, hogy az olyan lenézett nö-
vény, mint a cukorrépa, ilyen hatalmas változások kiváltója lehet. Ha a termelők ered-
ményeket akartak elérni, akkor a jobbágymunka helyett bérmunkásokat kellett alkal-
mazni. A répa nem elégedett meg a talaj 10-15 cm-re megmunkálásával, kikénysze-
rítette a mélyművelés bevezetését, majd — a kapáláson kívül — a gépi megmunkálást.
A répa szinte megtermékenyítette a földművelést. A trágyázott répa után szép hoza-
mokat adtak az utónövények is. Ezeknek az eredményeknek most is örülök. Termé-
szetesen az Akadémia Elnökségének a nívódíja sem volt lebecsülendő.

— Milyen tanulságokkal szolgált a gazdaságtörténet kutatása?

— A gazdaságtörténeti kutatás rendszerességre, következetességre szoktatott, meg-
követelte az eredmények összevetését, a végeredménynek a valós helyzet szerinti
megfogalmazását. A statisztikai kimutatások ugyanis felfedtek minden hiányossá-
got, rendszertelenséget, felületességet. Rendszer, következetesség, valóság — ez
kutatómunkám összegzése. A mezőgazdaság egy-egy ágát, illetve a mezőgazdasági
ipar egy-egy növényt feldolgozó gyáriparát kutattam, de soha nem tévesztettem
szem elől a gazdaság egészét, s természetesen azt, hogy a kutatott terület, melyet
akkoriban Felvidéknek, ma Szlovákiának neveznek, egy nagyobb ország, a történel-
mi Magyarország szerves része volt. A szlovák nemzeti politika elválhatott Buda-
pesttől, de a gazdaság szilárd egységet képezett.

— A már említett monográfiáján kívül részt vett a Historický atlas Československa
[Csehszlovákia történelmi atlasza] című kiadvány (1965) munkálataiban, a Dejiny
Slovenska [Szlovákia történelme] 5. kötetének írásában (1986), s még számos ta-
nulmányt publikált szlovák nyelven. Milyen légkör uralkodott az intézetben, milyen
volt a kapcsolata a szlovák kollégáival? Egyáltalán hogyan jellemezné az 1989 előt-
ti szlovák történetírást?

— Az intézet légkörét az adott politikai helyzet nagyon erősen befolyásolta. A hatva-
nas évek első harmadában már érezhető volt az oldódás, nyíltabban lehetett beszél-
ni mindenről. Saját szakomban, a gazdaságtörténet-írásban például már lehetett be-
szélni a kapitalista gazdaság fellendüléséről Magyarországon az 1867-es oszt-
rák—magyar kiegyezést követően, s elegendő volt csupán a munka bevezetőjében —
például a kandidátusi értekezésemben — jelezni a marxista—leninista szakirodalmat,
a kérdés marxi—lenini értékelését, a továbbiakban erre nem kellett visszatérni.
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— És közvetlenül 1968 előtt?

— Az 1968-at megelőző években az intézeti élet megelevenedett. Olyan témák kerül-
tek elő, melyeket előtte meg sem lehetett említeni, s kritikusabban lehetett szólni
egyes, a csehszlovákiai szocializmust megalapozó, a történettudományban is kissé
misztifikált eseményekről, például a szlovák nemzeti felkelésről. Kisebb-nagyobb cso-
portokban folytak viták, elemeztük a helyzetet. A változás előszele megkönnyítette a
levéltári kutatásokat, s így Ján Jablonický kollégánk addig ismeretlen, egyenesen tit-
kosított anyagokat áshatott elő. Kutatási eredményét kollegiális beszélgetések köze-
pette ismertette, később publikálta is, miközben számos előadást is tartott idehaza
és külföldön is. Magam és évfolyamtársaim nagy meglepetésére szavaiban, a feltárt
dokumentumok ismertetésében visszacsengtek egykori tanárunk, Miloš Gosiorovský
előadásainak lényege. Az többek között, hogy alapvető ellentétek voltak a hazai bal-
oldali és a szovjet katonák által létrehozott, valamint az egyes szlovák csoportosulá-
sok által — gyakran a jobboldal vezetésével — létrehozott felkelőbrigádok között. A ku-
tatások feltárták, hogy nem azokat az egyéneket, városokat, falvakat illeti meg legin-
kább az érdem a felkelést illetően, akik abból az addig több mint két évtized alatt
anyagilag és erkölcsileg profitáltak. Az elmondottakból szinte össze lehetett állítani
azoknak a névsorát, akik tudatosan meghamisították a történteket. Ennek következ-
ményeként a normalizáció során például Ján Jablonickýt kiebrudalták az intézetből,
s hosszú időre lehetetlenné tették tudományos munkásságát.

— Ez sok esetben akár egyéni tragédiákhoz is vezetett...

— Sajnálatra méltó, hogy a demokratizálódási folyamat felszínre hozta a személyi el-
lentéteket is. Ezek a későbbiek során gyakran személyes tragédiákba torkolltak. A
hetvenes évek első évei a párttagok számára voltak tragikusak. A hatvannyolcas
eseményekben való részvétel, a szocializmusellenesség vádja sok párttagot arra
kényszerített, hogy mások megvádolásával önmagát mentse. Két kolléganőm-barát-
nőm is a kizártak között volt. Egyikük az átigazolások idején betegszabadságon volt,
s egy évig be sem tette a lábát az intézetbe. A kizárást nem tudta elviselni, ezért
öngyilkosságot követett el. A másik, többgyerekes családanya, nagymama, nehezen
viselte kollégái „árulását”, de elvállalta az intézet folyóiratának (Historický časopis)
szerkesztését; csendesen, kiválóan dolgozott, de már csak a szakmának és a csa-
ládjának élt. A hetvenes éveket a marxista—leninista „önfegyelem” jellemezte, s mi-
vel soha nem voltam párttag, dolgoztam, kutattam, írtam. Mivel a kapitalizmus ered-
ményei a szlovák történettudomány számára már kényelmetlenek lettek, még ma is
az asztalfiókomban van egy-két akkor írt tanulmányom.

Kapcsolataim a szlovák munkatársaimmal nem volt egyszintű. Voltak barátaim,
és voltak ellenségeim. A legnagyobb nehézséget, feszültséget az váltotta ki, hogy
soha nem tudtuk, kiből is lesz újabb „ellenség”. A hivatásos besúgókat ismertük,
de nem tehettünk semmit ellenük, legfeljebb kerültük őket — esetemben, a nyugdí-
jazásom előtti második évig, ez az osztályvezetőm volt. Az új osztályvezetőm — nem
csupán engem, másokat is — jelzésekkel figyelmeztetett a várható támadásokra.
Örülök, hogy belőle s még egy hasonlóan viselkedő, de még magasabb intézeti
posztot betöltő kollégánkból az 1989-es rendszerváltást követően a történettudo-
mány szempontjából kiemelkedő színvonalú kötetek szerzője lett. Még ma is van
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több olyan intézeti barátom, akikkel az egyetemről kikerülve ötven éve megszakítás
nélkül tartjuk a kapcsolatot.

— Nyugdíjazása és a rendszerváltás után munkássága teljes egészében az
1945—1948 közötti időszakra, a szlovákiai magyarság jogfosztottságának idősza-
kára összpontosult. Miért éppen erre esett a választása?

— 1989 után velem megismétlődött a történelem, vagyis megint nem én választot-
tam, hanem felkértek, de ez a felkérés egybeesett az én akaratommal. Nyugdíjazta-
tásom után a magyarországi kollégák ajánlására az első csehszlovák földreformmal
kezdtem foglalkozni. Már kezdtek mutatkozni kutatásaim eredményei, amikor a
csehszlovák „nagypolitikában” érdekelt szlovákiai magyar politikusoknak a magya-
rok vagyonával kapcsolatos 1945—1948-as adatokra volt szükségük. Hogy miért en-
gem kért meg arra Végh László egy téli reggelen, telefonon, hogy keressem ki, meny-
nyi földet koboztak el ezekben az években a magyaroktól, nem tudom. Gondolom,
a régi ismeretség, a szlovákiai magyarságért végzett munka volt az alap. Azon a na-
pon kezdtem a kérdéskört kutatni, s ez még ma sem fejeződött be igazán. Azok az
adatok, rendeletek, jelentések, melyek azon a ködös reggelen a kezembe kerültek,
annyira megdöbbentettek, hogy nem hagytam abba a kutatást azt követően sem,
hogy már a harmadik napon megtaláltam a Földművelésügyi Megbízotti Hivatal A
szekciójában a kért adatokat. Megdöbbentett az a kegyetlenség, amellyel a „ma-
gyarkérdés végleges megoldását” akarták végrehajtani, láttam azt a vagyonéhsé-
get, amelyről talán csak a zsidóság kiirtásával kapcsolatban olvashatunk a szakiro-
dalomban. Aztán — szokásomhoz híven — vettem az egyik levéltári leltárt a másik
után, s kikértem az anyagokat, s — köszönet a levéltáros kollégáknak — hiánytalanul
meg is kaptam őket. Aztán idővel körvonalazódtak a témák, lassan-lassan megszü-
lettek a munkáim.

— 1993-ban jelent meg A reszlovakizáció című kötete, melyet 1996-ban A deportá-
lások, 1999-ben pedig A belső telepítések és a lakosságcsere című kötet követett.
Ezekben a szlovákiai magyarság legnagyobb megpróbáltatásairól ad számot a törté-
nész tárgyszerűségével, a tények bemutatásával, elemzésével. Hogyan élte át sze-
mélyesen, magánemberként e könyvek írását?

— Bevallom őszintén, a tények nagyon felkavartak. Újabb és újabb kérdések merül-
tek fel, de ezekre megnyugtató választ még az iratokból is csak részben kaptam. A
legnehezebb talán az volt, hogy munkám írásakor ne ragadjanak magukkal az indu-
latok, mindig igyekeztem a tényeknél maradni, hiszen ezek önmagukért beszélnek.
Őszintén reméltem, hogy ezek a könyvek nem csupán a közösségünk múltjáról ad-
nak számot, hanem nemzeti identitását is erősítik.

— Miután 2001-ben e három könyv egyetlen kötetben A kitelepítéstől a reszlovaki-
zációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945—1948 közötti történelméről cím-
mel is kiadásra került, rá egy évre szlovákul is megjelent Ma arská otázka v Čes-
koslovensku 1945—1948 [A magyarkérdés Csehszlovákiában 1945—1948]. A szlo-
vák kiadás hatalmas visszhangot váltott ki a szlovák történészek és a szlovák olva-
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sók körében. Ön szerint a könyve, és más ehhez hasonló kiadványok alaposabb
múltvizsgálatra ösztönzi a szlovák történészeket?

— Könyvem szlovák nyelvű kiadására sosem gondoltam, hiszen 1993-ban megjelent
Štefan Šutaj: Ma arská otázka v Československu [A magyarkérdés Csehszlovákiá-
ban] című munkája, amely ugyan történelmi igazságszolgáltatásként értékeli a ma-
gyarkérdés megoldását Csehszlovákiában 1945—1948 között, történelmi hűséggel
sorolja fel a magyarellenes törvényeket, rendeleteket, ezek megvalósítását. A szlo-
vák kiadást a magyar Trilógia sikerén felbuzdulva a Kalligram Kiadó igazgatója, Szi-
geti László vetette fel, s meggyőzött arról, mennyire is fontos, hogy a szlovákok a
mi szemszögünkből is lássák az eseményeket, azokat a sorsdöntő népmozgásokat,
amelyek nem egy-két évtizedre, de sajnos egyszer s mindenkorra meghatározták a
mai Dél-Szlovákiában őshonos magyarság jövőjét. A szlovák kiadással kapcsolatban
van egy maradandó élményem. Itt, Érsekújvárott bementem a sétányon levő köny-
vesboltba, s felfigyeltem két nőre, anyára és felnőtt lányára. Az anya az én könyve-
met forgatva belefeledkezve magyarázott valamit lányának. Az anya viselkedése
alapján ő is érintett lehetett. Örültem, hogy könyvem szóra bírta az egyébként hall-
gatag anyát.

— Könyve elnyerte az egyik legrangosabb szlovák szakmai elismerést, 2003-ban
Dominik Tatarka-díjjal jutalmazták. Munkásságát Bethlen-díjjal, Fábry-díjjal és Jedlik
Ányos-díjjal is elismerték.

— Úgy vélem, a díjak, az elismerések az emberben csak növelik a tenni akarást.
Mindegyik díjat megilletődve fogadtam, majd újult erővel folytattam a megkezdett
munkát. A magyar szervezetektől kapott díjakra úgy tekintettem, mint családon be-
lüli ajándékra, de meglepett a könyvem szlovák kiadásáért kapott Tatarka-díj. Úgy
vélem, ez a díj nemcsak nekem szólt, hanem a csehszlovákiai magyarság egészé-
nek, megpróbáltatásainak, kitartásainak és nemzetéhez való hűségének. A magyar-
ság számbeli megfogyatkozásával párhuzamosan nemcsak erkölcsi veszteséget
könyvelhetett el, hanem — s ez a levéltári adatokban megközelítőleg összegezve is
van — anyagilag is jelentős kárt szenvedett. A Tatarka-díj jelezte, hogy az itteni ma-
gyarságnak joga van legalább a bocsánatkérésre a korabeli hatalom utódaitól. A díj
a bizonyítéka, hogy ebben a túlfűtötten nacionalista, magyarellenes szlovák társa-
dalomban létezik egy olyan — igaz, vékonyka — értelmiségi réteg, amely nem a gyű-
lölet, a vélt vagy valós sérelmek visszafizetéseként értékeli az 1945—1948 közötti
csehszlovák—magyar politikát, s elutasítja a kollektív bűnösség elvét, s a személyes
felelősségre vonás oldalán áll. 

— Adhat-e ez ösztönzéseket a hazai magyar történetírás számára?

— Az utóbbi években kissé távolabbról figyelem a hazai magyar történészek munká-
ját. Hazai magyar történészeinket lényegében két nagy csoportra lehet osztani. Az
elsőbe tartoznak a Fórum Kisebbségkutató Intézet egy-egy történelmi témát mono-
grafikusan feldolgozó történészei, a másikba pedig egy kisebb régió, illetve egy-egy
település történetével foglalkozó helytörténészek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez
a felosztás nem minősítés, mert a szlovákiai magyar történetírás egyik nagy erős-
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sége a színvonalas helytörténetírás. Sok kiváló levéltáros és történelemtanár vá-
lasztotta életcéljául a helytörténeti kutatást, a helytörténetírást.

— A rendszerváltás után megalakult Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport
egyik alapítójaként, 2003-tól elnökeként (s hosszú időn keresztül lapunk szerkesz-
tőbizottsági tagjaként) aktívan részt vesz a tudományos élet szervezésében, alakí-
tásában. Hogyan látja a hazai magyar történetírás helyzetét?

— A tudomány művelésének egyetlen útja az intézményesülés. Ennek szellemében
alakult meg 1992-ben néhány szlovákiai magyar értelmiségi részvételével a Mercu-
rius Társadalomtudományi Kutatócsoport, amely 15 taggal alakult, s jelenleg is
több mint 20 taggal rendelkezik, jóllehet az utóbbi két évben megváltoztak a mun-
kájukhoz szükséges anyagi lehetőségek. A csoport jelenleg is dolgozik, s jóllehet a
fennállásuk első tíz évében megjelentetett 18 kiadványt az idén már nem tudta újab-
bal gyarapítani. A Mercurius jelenleg lappang, de dolgozik a Fórum Kisebbségkuta-
tó Intézet, s hallat magáról a Gramma Nyelvi Iroda is, s remélhetően megerősödik
az egyetemeken, elsősorban a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Karán, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén s
újabban a komáromi Selye Egyetemen folyó tudományos műhelymunka is.

— Jelenleg mi foglalkoztatja, min dolgozik?

— Sosem szerettem tartozni, mégis van egy régebbi, nyomasztó adósságom. Ez a
Trilógiám folytatása, melynek munkacíme: Magyarok a népbíróságok előtt
1945—1948 között. Ebből ugyan már közöltem résztanulmányokat, de ezek nem he-
lyettesíthetik a téma monografikus feldolgozását. Így tehát most ezen dolgozom, s
a tél folyamán szeretném is törleszteni ezt az adósságomat. Tartozunk ennyivel elő-
deinknek. A kisebbségi lét kötelez.

(Az interjút Fazekas József készítette)
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