
Az előadásokat követően élénk vita alakult ki 
több kérdésben is. 

Dr. Parádi József bejelentette, hogy továbbra 
is fenntartja az előadásában elhangzott azon 
állásfoglalását, hogy rendvédelmi szervek tekin
tetében az 1945-től 1950-ig terjedő időszak az 
átmenet ideje a polgári rendvédelemből a 
szovjet típusú modellre. Ennek során a baloldali 
- elsősorban MKP - túlsúly a szervezetben 
fokozatosan alakult ki. Nem értett egyet dr. 
Botos Jánosnak a Belügyminisztérium központi 
hivatalát a rendvédelmi testületekkel összemosó 
nézetével és azzal, hogy a kérdéses minisztéri
umban az MKP csupán 1948-49-től gyakorolt 
hatást a tevékenységre. A dr. Parádi József által 
kifejtettekkel a jelenlévők egyetértettek. 

Vita alakult ki továbbá dr. Bacsa Gábor elő
adásában elhangzottakkal kapcsolatban a Ju
goszlávia magyar megtámadtatását és magyar 
hadüzenet kérdését illetően. A jelenlévők egyér
telműen arra - az egyébként már korábban 
mások által bizonyított - megállapodásra jutot
tak, hogy Jugoszláviát, mint már nem létező 
államot, a magyar haderő nem támadhatta meg. 
Magyarország pedig a második világháborúba 
hadüzenet nélkül sodródott bele. 

A Dráva menti határőrizettel kapcsolatos elő
adás nyomán felmerülő terminológiai vitában a 
konferencia azon elvi állásfoglalással értett 
egyet, mely szerint minden esetben a korabeli 
hivatalos terminológiát kell alkalmazni. 

Többen élénken reagáltak Dr. Francsics Ottó 
öt perces bejelentésére, melynek során ismertet
te a jelenlévőkkel a nemzetközi rendőrmúzeum 

létrehozására vonatkozó elképzelését. A hozzá
szólók úgy foglaltak állást, hogy először a ma
gyar rendvédelem tagjai emlékeinek gyűjtemé
nyét kellene kialakítani. Ezzel lehetne hozzájá
rulni a nemzetközi rendvédelemtörténet gya
rapításához. 

Az Országos Levéltár jelen lévő munkatársa 
felkérte a konferenciát arra, hogy az illetékes 
fórumokon kezdeményezze - az új levéltári 
törvényből adódóan - az 1945 előtti anyagok 
minősítésének feloldását. Ennek hiányában 
ugyanis a belügyi iratanyag gyakorlatilag kutat-
hatatlanná válik. 

A konferencia vitájának zárásakor a jelenlé
vők felhatalmazták az elnököt arra, hogy a 
vizsgált korszak mának szóló üzenetét és a 
szakmatörténeti gyűjtemény kialakításának, 
célszerű változatának koncepcióját juttassa el az 
illetékes tárca miniszteréhez. 

A konferencia utolsó két napján a külföldi 
résztvevők - fakultációs program keretében - a 
főváros nevezetességeivel ismerkedhettek meg. 

A VIII. Magyar Rendvédelemtörténeti Tudo
mányos Konferenciára „A csendőrség útja 
Párizstól Budapestig" címmel 1996 őszén kerül 
sor. A rendezvényre előadásokkal 1996. április 
l-ig lehet jelentkezni. Részvételi szándékot 
1996. szeptember l-ig kell bejelenteni a szerve
zőknél, ahol bővebb felvilágosítás is nyerhető. 
Címük: 1124 Budapest, Németvölgyi út 41-45. 
T.: 155-8494. F.: 155-9294. 

SUBA JÁNOS 

TRIANON-KONFERENCIA 

Pécs, 1995- október 27-28. 

A Magyar Történelmi Társulat, a MTT Dél-
Dunántúli Csoportja, az MTA Pécsi Akadémiai 
Bizottsága, a Janus Pannonius Tudományegye
tem Legújabbkori Történeti Tanszéke és Újkori 
Tanszéke szervezésében a Trianoni békeszer
ződés - nem kerek - évfordulója alkalmából a 
meghívott szakemberek részvételével kétnapos 
tanácskozásra került sor. 

Az október 27-i délelőtti megnyitó ülésen a 
megjelenteket Diószegi István a szeivező Törté
nelmi Társulat nevében, Tóth Sándor, z Baranya 
megyei közgyűlés elnöke a megye nevében, 
Andrássy professzor, rektorhelyettes pedig a 
házigazda intézmény nevében köszöntötte. 

Az első ülésszak előadásai a Trianonhoz ve
zető utat elemezték a nagyhatalmak szempont
jaiból, az ülés levezető elnöke Diószegi István 
egyetemi tanár volt. 

Első előadóként Jeszenszky Géza, a Közgaz
dasági Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tan
székének tanára „Brit szerep a Trianoni béke
szerződés születésében" című előadásában 
kifejtette, hogy Nagy-Britanniának jelentősebb 
volt a szerepe, mint ahogy a közvélemény hiszi. 
Párizs mellett London volt a gyülekező helye az 
emigránsoknak, és mint ilyen, változatos prog
ramok helyszínéül szolgált. 

A Monarchia jövőjéről vallott angol elképze
lések közül kiemelte, hogy első helyen - na-

- 2 4 2 -



gyón sokáig - a Habsburg Birodalom fö-
deralisztikus átalakítása szerepelt, egyrészt a 
hatalmi egyensúly megőrzése érdekében, 
másrészt mert tisztában voltak a nemzeti alapon 
történő rendezés nehézségével és lehetetlensé
gével. 

A Monarchiával szemben álló nemzetiségi 
politikusok 1914 után mégis meggyőzték az 
angol politikai elitet a Monarchia felosztásának 
szükségességéről és a nemzetiségi érdekeket 
1916-ban szövetséges hadicéllá tették. A 
hadicélokat becsomagolták a nemzeti önren
delkezés köntösébe, amit Wilson nyilatkozatai 
is megerősítettek. így 1918-ban az elvi döntés 
már megvolt, többek között ezért tűrték a bir
tokba vétel politikáját az utódállamok részéről. 

Anglia a mérleg nyelvének szerepét játszotta 
az antant és az USA között, felelősségét - köztes 
álláspontja miatt - a többi országhoz viszonyítva 
nem lehet arányosan megállapítani. A békeszer
ződés a győztesek közös alkotása volt, és így a 
felelősség is közös, hangsúlyozta az előadó. 

Glant Tibor, a debreceni Kossuth Lajos Tu
dományegyetem Amerikanisztikai Tanszékének 
tanársegédje „Woodrow Wilson, a Monarchia és 
Magyarország" című előadásában az amerikai 
elnök meghatározó — egyszemélyi politikát 
folytató - szerepét emelte ki. Wilson személyi
ségi jegyeit elemezve szoros összefüggést 
mutatott ki az általa képviselt külpolitikai célok 
és módszerek között. Rámutatott arra, hogy 
Wilson autokrata volt, hitt abban, hogy őt az 
Isten jelölte ki, ezért diplomáciája misszionárius 
diplomáciaként jellemezhető. 

Az előadó hangsúlyozta, hogy az elnök kül
politikai téren tapasztalatlan volt, nem ismerte a 
Monarchia ügyeit, ugyanakkor nem volt ma
gyarellenes, szimpátiával beszélt a magyarokról. 
Az Egyesült Államok hadbalépésével Wilson fő 
célja a háború utáni új világrend megvalósítása 
lett. A háború megnyerése - a Monarchia kivá
lásával, különbéke útján - nem következett be, 
ehhez járultak még az oroszországi események, 
amelyek álláspontja revideálására késztették. 

1917-ben - Masaryk látogatásakor - áldását 
adta a Monarchia felosztására. Mivel nem tudott 
más alternatívát felmutatni, az „oldják meg 
egymás között" elv jellemezte politikáját. Wilson 
legfontosabb feladatának továbbra is az új 
világrend megteremtését, a Népszövetség 
megalkotását tekintette. 

Ádám Magda, az MTA Történettudományi 
Intézet főtanácsadója „Franciaország és Tria
non" című előadásában Franciaország szerepét 
vizsgálta a Monarchia felbomlásában, a béke
konferencia előkészítésében és a határok ki
alakításában. A hadicélok függvényében perio-

dizálta a francia álláspont - a Monarchia kiikta
tása a háborúból - fejlődését. Párizs a Monar
chia területeiért cserébe szövetségeseket kere
sett és vásárolt. A Monarchia felosztásában 
Franciaország játszotta a főszerepet. 

A francia szerepvállalás a békekonferencia 
előkészítésében és lefolyásában ugyanilyen 
nagymértékű volt. A fontos elvi és szervezeti 
kérdések tisztázásában - amelyekre eltérő, és 
nagyon sok jó válasz született - Franciaország 
keresztülvitte akaratát. A francia álláspont az 
volt, hogy a konferencia elhúzódása a veszte
seknek kedvez. A békecsinálók nem tárgyaltak 
a legyőzöttekkel, ezért diktátum született. 

Franciaország háború utáni közép-európai 
szerepét elemezve rámutatott arra, hogy a 
Monarchia felosztása után Párizsnak nem volt 
konkrét terve, a politikai-katonai vezetés elbi
zonytalanodott. Ezt használták ki az utódálla
mok, amelyek szerepe felértékelődött, és köz
lekedési, stratégiai szempontokat helyeztek 
előtérbe. Az előadó hangsúlyozta: nem igaz az 
az állítás, hogy a döntéshozók nem ismerték a 
térséget és annak problémáit. 

Káros volt, hogy a bizottságok, amelyek a 
határokat kijelölték, külön-külön működtek és 
így nem látták át, milyen veszteségeket szenved 
Magyarország. Wilson álláspontját, a határok 
újratárgyalását a magyar panaszok jogosságának 
figyelembe vételével Franciaország, Olaszország 
támogatása ellenére, megvétózta. 

Az előadó szólt még a közvetlen francia-
magyar tárgyalásokról is, amelynek révén a 
franciák gazdasági pozíciókat igyekeztek sze
rezni Magyarországon. A közvetlen tárgyalások 
ellen Nagy-Britannia és Olaszország tiltakozott. 

Horváth Jenő, az ELTE Olasz Tanszékének 
tanára „Olaszország szerepe a Trianoni szerző
dés előestéjén" című előadásában Olaszország 
nagyhatalmi elképzeléseiről beszélt, melyeket a 
Monarchia széthullásával akart elérni. Hangsú
lyozta, hogy az olasz diplomáciai lépéseket 
mindig az olasz belpolitika függvényében kell 
értékelni. Elemezte Olaszország ellentmondásos 
szerepét a békekonferencián a londoni szerző
déstől kezdve a Fiume ügyéig. Kitért a magyar
országi olasz gazdasági és politikai szerepválla
lásra, melyet Olaszországnak az új délszláv 
államhoz" való viszonya határozott meg. A 
változó olasz kormányok magatartását elemezve 
rámutatott arra, hogy az instabil belpolitikai 
helyzet befolyásolta az olasz külpolitikát. 

Majoros István, a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem oktatója „Oroszország és a Mo
narchia felbomlása" című előadásában azokat a 
külpolitikai tényezőket elemezte, amelyek a 
nemzetközi erőviszonyokat befolyásolták. 
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Azokkal ellentétben, akik azt vallják, hogy a 
Monarchia sorsát a cseh kérdés határozta meg, 
az előadó szerint a Monarchia sorsát az 
oroszországi események döntötték el. Az 
oroszországi változások a nemzetközi kapcsola
tok bonyolult mozgásában jelentős változásokat 
hoztak. 

A XIX. századi egyensúlypolitika 1918-ra mái-
nem nyújtott védelmet a Monarchiának, így az a 
különböző érdekek kereszttüzébe került és 
nem volt eszköze arra, hogy bizonyítsa fontos
ságát. Oroszországra, mint Németország ellen
súlyára azonban szükség volt, mindenképpen 
bent kellett tartani a háborúban. Megindult 
tehát a versenyfutás Oroszországért, s amíg a 
hatalom az antant-barát politikusok kezében 
volt, Oroszország részt is vett a háborúban. 

A békekötés a Központi Hatalmakkal tragi
kus követelménnyel járt a Monarchia számára. 
Az antant és a nemzetiségek találkozását 
Oroszország tette lehetővé: Oroszország kiválá
sával újabb egyensúlyt kellett létrehozni. Ma
gyarország sorsa nagyhatalmi szempontból 
részletkérdés volt. 

A délutáni második ülésszak - a magyaror
szági nemzetiségek útja Trianonhoz - elnöke 
Szita László, a Baranya megyei levéltár igazgató
ja volt. 

Első előadó, Szász Zoltán, az MTA Történet
tudományi Intézetének igazgatóhelyettese „A 
románság útja Trianonhoz" című előadásában 
két vonalat követett, egyrészt a modern Romá
nia kialakulását és helyzetét elemezte, másrészt 
az erdélyi románság útját vázolta fel. Előadásá
ban kiemelte, hogy a megszülető román állam 
helyzetét mindig a politikai-földrajzi környezete 
határozta meg, külön kiemelte az orosz vesze
delem valóságos voltát. A balkáni háború során 
a területi kompenzáció kérdése az egyensúly 
megőrzését szolgálta. 

Románia sohasem volt egyértelműen hűsé
ges a Hármasszövetséghez. A világháborti alatt 
versenyfutás indult meg Románia kegyeiért: a 
Központi Hatalmak Besszarábiát, az antant 
Erdélyt ajánlotta fel. Románia világháborús 
szerepéről az előadó kiemelte: a legfontosabb 
mozzanat az, hogy megmaradt a román állami
ság, ahonnan egyenes út vezet Erdély elfoglalá
sához és Trianonhoz. A térségben az ismert 
események következtében Románia szerepe 
felértékelődött. 

Románia számára létszükséglet volt a maxi
mális területeket megszerezni és birtokba venni, 
hiszen nem lehetett biztos benne, hogy érvény
ben van-e a Londoni egyezmény, s jóvátételi 
igényeit is érvényesíteni akarta. 

Az erdélyi románság kapcsán az előadó ki
emelte, hogy volt bizonyos irredentizmus, de 
érdembeli tevékenységet két nagyhatalom 
között nem folytathatott. A gyulafehérvári 
gyűlés határozata nemzetközi jogi szempontból 
nem volt kötelező. Politikai jelentősége a ma
gyarság nemzeti tudata szempontjából nagy. 
Erdély elvesztésének okát az előadó abban 
látta, hogy a Monarchia négy évig állta a hábo
rút. 

Szarka László, az MTA Történettudományi 
Intézetének munkatársa a „Szlovákok kiválása 
Magyarországból" című előadásában a szlovák 
nemzetiségi mozgalmat elemezte, amely az első 
világháború után passzivitásba vonult. Hangsú
lyozta, hogy a nemzeti átrendeződés folyamata 
és a nagyhatalmi igazságteremtés két különböző 
dolog. 

A szlovák politikusok az önrendelkezés és a 
kiválás megteremtésében a csehekre és a cseh 
emigrációra hagyatkoztak. A Turócszent-
mártonban gyülekező megrettent elitcsoportok 
félénk politikusai csak nehezen szánták rá 
magukat a nyílt fellépésre. A kiválás a történeti 
Magyarország számára fájdalmas folyamat volt, 
nemkevésbé a szlovákoknak a csehszlovák 
államalapításra való hagyatkozás. A történelem 
bebizonyította, hogy erre a rossz lépésre szük
ség volt. 

Katus László, a Janus Pannonius Tudomány
egyetem tanára a „Délszlávok és a történelmi 
Magyarország felbomlása" című előadásában a 
délszláv népek nemzeti mozgalmainak törekvé
seit ismertette. Kiemelte, hogy Magyarország 
egyedül a horvátok önrendelkezési jogát ismer
te el. Ezután a délszláv kérdés megoldására 
kialakult koncepciókat elemezte: a Monarchia 
átszervezése trializmus alapján; a jugo
szlávizmus mint a délszlávok közös állama és 
végül a nagy-szerb koncepció. 

A szünet után Tóth István, a Teleki Alapít
vány tudományos munkatársa „A ruszin auto
nóm törekvések és Trianon" című előadása 
következett. A 447 000 fős ruszin népesség 
társadalmi tagozódása, és elhelyezkedésének 
ismertetése után a ruszin öntudatra ébredés 
folyamatát elemezte. 

Kiemelte, hogy a ruszinság hamis nyomon 
indult el, amikor a pánszlávizmus eszméjéhez 
csatlakozott, mely a kiegyezés után már talaját 
vesztette. Propagandájuk is mérsékelt volt. 
Mivel a római katolikus vallás elutasító magatar
tást tanúsított problémáik iránt, áttértek az 
ortodox görögkeleti vallásra. 

Hangsúlyozta, hogy a ruszin kérdés nem 
politikai, hanem gazdasági - nyomor - kérdés 
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volt. 150 000-en vándoroltak ki az USA-ba, ahol 
megismerkedhettek a többi nemzetiségi moz
galmakkal. 

A cseh propaganda is bizonytalanul műkö
dött, mert Kárpátalját is Oroszország érdekszfé
rájának tekintették, bár számoltak vele. Magyar
ország számára szűk volt a mozgástér. A Ká
rolyi-kormány elfogadta a térség autonómiáját, 
de ezek a rendelkezések - az ismert okok 
következtében - már nem érvényesülhettek. 

Sonnevend Péter, a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem könyvtárának főigazgatója ,,A 
magyarországi németség jövőképe a Monarchia 
utolsó évtizedeiben" című előadásában a né
metség létszámának alakulását vizsgálta a sta
tisztika tükrében. Kiemelte, hogy a német nyel
vű zsidóságnál nyelwáltozás ment végbe, azaz 
a zsidók egy része német helyett magyarnak 
vallotta magát. Elemezte a németség helyzetét, 
amely nemzetiségi szempontból kedvezőtlen 
volt. Magyar és német nemzeti politikusok, 
újságírók, írók beszédeiből, parlamenti beszé
dekből és országgyűlési naplókból vett szemel
vényekkel támasztotta alá mondanivalóját. 

Az október 27-i délelőtti - harmadik - ülésen 
Ormos Mária, a Janus Pannonius Tudomány
egyetem tanszékvezető egyetemi tanára elnö
költ. 

Első előadó Szarka László, az MTA Történet
tudományi Intézetének munkatársa „A kisebb
ségvédelmi szerződések és a határontúli magyar 
közösségek" című előadása hangzott el. Hang
súlyozta, hogy a magyar jegyzékek azért mó
dosítottak valamit a békefeltételeken, és e 
szerződések megkötése nemzetközi garanciákat 
jelentett. Az elszakított magyarságnak a kialakult 
helyzetet a - Közép-Európai valóságot - tudo
másul kell vennie, és az önszerveződésnél a 
kisebbségvédelmi szerződések jelentik az 
alapot. Ez minden kisebbségi sorba került népre 
vonatkozik, hiszen tíz ország kötött ilyen szer
ződést, bár azt Románia nem vette figyelembe. 

Elemezte a magyar békedelegáció ilyen irá
nyú munkásságát, a népszavazás kérdésének 
felvetését. Ezután arra kereste a választ, hogy 
mit jelentettek a magyarság és az ország számá
ra a kisebbségvédelmi szerződések. A magyar 
panaszok sokszor komoly hatást váltottak ki a 
Népszövetségből és az érintett országoknál, 
ösztönzést jelentettek a nyitott, érdemi politiká
hoz a magyar kisebbség számára. A magyar 
politikusok szerint szükséges rossz volt, átme
neti megoldás a területi revízió felé. 

Vígh Károly ,,A masaryki Csehszlovákia és a 
magyarság helyzete" című előadásában a sta

tisztikai adatokra támaszkodva jellemezte a 
magyarság körülményeit. Ez után a magyarság 
önszerveződési folyamatát elemezte politikai, 
szellemi és sport-területen. 

G. Kovács László „A korabeli szlovák szel
lemi élet és Trianon" című előadásában kiemel
te, hogy a szlovák történetírásban Trianon nem 
kap olyan fontos, kiemelt szerepet, mint a 
magyarban. A szlovák kortársak szerint Trianon 
történelmi igazságtétel, a száz éves elnyomás 
alól való felszabadulás, a közelgő „nemzethalál" 
elhárításának eszköze. Trianonnak tartós, igaz
ságos békét kell teremtenie. A szlovák szellemi 
életben állandóan jelen van a nemzethalál 
víziója, amit Trianon akadályozott meg, ugyan
akkor Magyarország mint békebontó, mint 
háborús veszélyforrás jelenik meg, mely Tria
non, az ideális és végleges béke ellen tört. 

Az új állam megteremtésével elkezdődött a 
„visszaszlovákosítás". Összességében a szlovák 
szellemi élet nyert, de újfajta viszály - a cseh és 
a szlovák konfliktus - magvait vetették el. 
Megkezdődött a cseh szellemi és közigazgatási 
behatolás és szembe került a szlovák provinciá
lis és nacionalista szellemmel. 

A szünet után Kocsis Károly, az MTA Föld
rajztudományi Kutatóintézetének munkatársa 
, Jugoszlávia etnikai térszerkezetének problémái 
Trianon után (a két világháború között)" című 
előadásában földrajzi vizsgálati módszerekkel 
elemezte az új állam etnikai szerkezetét és 
annak változását. Kiemelte, hogy a szerbek 
nagy árat fizettek a területgyarapodásokért. Az 
etnikai feszültségek politikai megoldására kí
sérletet sem tettek. 

Ismertette azokat a módszereket (köz
igazgatás átszervezése stb.) amelyekkel a szerb 
vezetés a politikai stabilitás megőrzésére, az 
etnikai, vallási viszonyok széttörésére, megvál
toztatására tett kísérleteket. A földreform, a 
kolonizációs politika nem tudta átformálni az új 
állam etnikai képet, csak a városok szerbesítése 
történt meg. 

Diószegi László, a Teleki Alapítvány munka
társa „Az erdélyi magyarság a két világháború 
között" című előadásában a nemzetiségi viszo
nyok elemzésén túl bemutatta azokat a politikai 
lépéseket, amelyeket a román állam tett a ma
gyar etnikum megtörésére. Elemezte a magyar
ság jogi helyzetét, az abban beállt változásokat a 
román jogrendszer szempontjából. 

Kiemelte az oktatásügy fontosságát. Rámuta
tott, hogy az egyházak vagyoni helyzetének -
adminisztratív úton való - megrendítése követ
keztében tömegével zárták be az egyházi isko
lákat, az állami magyar nyelvű oktatást vissza-
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szorították, az oktatás költségeit a magyar kö
zösségre hárították. Ez azt eredményezte, hogy 
a magyar politikai szerveződésnek kellett vál
lalnia az oktatásügyet. 

Hangsúlyozta az előadó, hogy a romániai 
magyarság története a jogfosztottság és a jogsé
relem szomorú története. A két világháború 
között azonban összehasonlíthatatlanul jobb 
volt a magyarság helyzete, mint utána; Románi
ának hatalmi ambíciói miatt nem volt mindegy, 
hogyan ítélik meg az országot, másrészt nem 
tudta a magyar etnikum tulajdonviszonyait 
megváltoztatni. A magyarság következésképpen 
tulajdonait arra használta fel, hogy kiépítse a 
kisebbségi lét szeivezeti kereteit és fenntartsa a 
magyar nyelvű oktatást. 

Tilkovszky Lóránt, a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem tanára „Nemzetiségpolitikai 
gondolkodás Magyarországon Trianon után" 
című előadásában a magyar politikai gondolko
dás két síkját emelte ki. 

Részletezte a hazai németség és az anyaor
szág kapcsolatát, hangsúlyozta, hogy a német
ség mozgalma politikai és gazdasági téren 
igényelte és igénybe vette Németország segítsé

gét. Németország sajtókampányok révén az 
utódállamok németségét is megnyerte a német 
népi nemzet fogadalmának, és kiépítette ennek 
szervezeti kereteit is. A nagynémet népközös
ségi gondolatok propagálása azonban összeüt
közésbe került a magyarsággal való együttélés
sel. 

A német politika nem fogadta el a magyar 
javaslatokat és nem mondott le az asszimilációs 
törekvéseiről. Ez többek között kiváltotta az 
erőszakolt névmagyarosítási kampányt. A meg
nagyobbodott ország vezetői politikai enged
ményeket tettek a német kisebbségeknek, így 
azok kivételes helyzetbe kerültek. A háború 
után a németség létszáma a ki- és áttelepítések 
következtében felére csökkent, politikai szere
pe megszűnt. 

Mind a három ülésszak után termékeny vitát 
folytattak a hozzászólók. A konferencia zársza
vát Ormos Mária mondta el, aki megköszönte 
az értékes előadásokat, a vitában való részvételt 
és kifejezte reményét a jövő évi folytatást illető
en. 
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Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

5). A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esedeges javításokat a második és 
harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza, 
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hádapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 


