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Szlo vá ki á ban, no ha a tör té net írás bi zo nyos mér té kig re ne szán szát éli, a tör té né szek
szá má ra ke vés a pub li ká lá si le he tő ség, hi szen csu pán egyet len szi go rú an vett,
rend sze re sen meg je le nő szak fo lyó irat ad er re le he tő sé get: a His torický èasopis.
A fo lyó ira tot a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má nyi In té ze te ad ja ki,
évi négy al ka lom mal, ös  sze sen mint egy 800 ol dal nyi ter je de lem ben. A fo lyó irat fő −
szer kesz tő je a szlo vák tör té net írás ve ze tő sze mé lyi sé ge, Dušan Kováč, a szer kesz −
tő bi zott ság ban pe dig a je len le gi szlo vák his to ri og rá fia pro mi nens (ám nem min den
eset ben a leg prog res  szí vebb) sze mé lyi sé gei ta lál ha tók.

A 2006−os év, amely a fo lyó irat tör té ne té nek 54. év fo lya ma, el ső szá mát (az év −
fo lyam négy szá ma kö zül ta lán a leg jobb) Roman Holec nek, a po zso nyi Come nius
Egye tem pro fes  szo rá nak a ta nul má nya (A pi ac „lát ha tat lan ke ze” vagy a me nedzs -
ment „min den ha tó ke zei”. Új vi ták és mód sze rek a gaz da ság tör té net-írás ban) ve ze −
ti fel, amely ben a gaz da ság tör té ne ti dis kur zus új irány za ta i ról szól, mi köz ben rá mu −
tat ezek szlo vá ki ai hi á nyá ra. A ta nul mány ma gyar szem pont ból is fi gye lem re mél tó,
hi szen szer ző je a je len le gi szlo vák tör té net írás egyik meg ha tá ro zó alak ja, s azon ke −
vés ha zai ku ta tó kö zé tar to zik, akik a nem zet kö zi tu do má nyos élet be is ak tí van be −
kap cso lód nak, s nap ra ké szen fi gye lik a ma gyar or szá gi szak iro dal mat is. Írá sa pe dig
azért is kü lö nö sen ér de kes, mi vel ugyan a leg újabb an gol szász iro da lom ból in dul ki,
ám szá mos pont ban érin ti a ma gyar or szá gi gaz da ság tör té ne tet is. A fo lyó irat 2006.
évi el ső szá má ba be ke rült dol go za tok kö zül ér dek lő dés re tart hat szá mot a Pálffyak
leg je len tő sebb ha zai ku ta tó já nak An na Fundárková nak a ta nul má nya (Pálffy Pál ná -
dor el len té te Lip pay Györ gy esz ter go mi ér sek kel) is, amely ben a szer ző a ne ves fő −
úri csa lád ed dig is gaz dag his to ri og rá fi á ját új ele mek kel bő ví ti. 

A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tör té ne tét is érin ti az a té ma, ame lyet Mar tin
Holák dol go zott fel A Hlinka-féle Szlo vák Nép párt és a ka to li kus egy ség ki ala kí tá sá -
nak tö rek vé sei a har min cas évek el sõ fe lé ben cí mű ta nul má nyá ban. A dol go zat ér −
de kes ada lé ko kat szol gál tat a párt au to nó mia tö rek vé se i nek tör té ne té hez, il let ve
a kor szak olyan je len tős sze mé lyi sé ge i nek meg íté lé sé hez, mint Jozef Tiso vagy
Andrej Hlin ka. A fo lyó irat ban ta nul mány ol vas ha tó még töb bek kö zött a hiungnuk
sztyep pei ál la má ról, va la mint az 1960−as évek szlo vá ki ai gaz da sá gi hely ze té nek ko −
ra be li meg íté lé sé ről. A re cen zi ók kö zül B. Ko vács Ist ván Gömörország cí mű mun ká −
já ról írt ér té ke lés tart hat szá mot kü lön ér dek lő dés re.

Bár a His torický èasopis má so dik szá má ban is a 20. szá za di té mák do mi nál nak,
a fo lyó irat ma gyar szem pont ból még is a kö zép kort, il let ve a ko ra új kort il le tő en tar −
tal maz fi gye lem re mél tó ada lé ko kat. Mar tin Šte fánik ugyan is az utol só Ár pád−há zi ki −
rá lyunk, III. And rás itá li ai csa lád já nak, a Morosiniknek ma gyar or szá gi kap cso la ta i ról
ér te ke zik (A Morosinik Ma gyar or szá gon III. And rás ide jén. Két ver zió Tomasi na anya -
ki rály né ha lá lá ról), a ki tű nő ma gyar tör té nész Pálffy Gé za pe dig a po zso nyi ko ro ná −
zá si ün nep sé gek tör té ne té vel kap cso lat ban je gyez egy ér de kes ta nul mányt (Egy

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 173



1526-ból szár ma zó ja vas lat a po zso nyi ko ro ná zá si ce re mó ni á val kap cso lat ban. Egy
ed dig is me ret len, de je len tõs for rás a ma gyar ki rá lyi ko ro ná zá sok tör té ne té hez).

Eb ben a szám ban több olyan re cen zió is ta lál ha tó, amely re ér de mes oda fi gyel ni.
Az egyi ket a fi a tal, de a ma gyar or szá gi szak iro da lom ban rend kí vül ott ho no san moz −
gó szlo vák tör té nész, Miroslav Michela ír ta a Rom sics Ig nác ál tal szer kesz tett Mí -
tosz és em lé ke zet. A Habs burg Bi ro da lom fel bom lá sa az oszt rák és a ma gyar po li -
ti kai elit em lék irat-iro dal má ban cí mű köny vé ről. A má sik fi gye lem re mél tó írás pe dig
Eva Kowal ská tol lá ból szár ma zik, aki nyil ván nem vé let le nül ál lít ja Bahlcke J.
Ungarisch er episkopat und öster re ichis che Mo nar chia cí mű mű vé ről, hogy an nak
Ma gyar or szág 17–18. szá za di tör té ne tét il le tő en az alap mű vek kö zött a he lye.

A fo lyó irat má so dik szá ma két kö zép kor ral fog lal ko zó és két 20. szá za di té má jú
hos  szabb ta nul mányt kö zöl. Ám a leg ér de ke sebb nek Jozef Leik ert köz le mé nye tű nik
(Ladislav Mòaèko el sõ fõ szer kesz tõ sé ge a Kultúrný život élén), amely ben a ki tű nő
kultúrtörténész 1956 szlo vá ki ai iro da lom po li ti kai éle té be nyújt be te kin tést. 

A fo lyó irat har ma dik szá ma vál to za tos, túl nyo mó részt 20. szá zad dal kap cso la tos
és több pon ton a ma gyar tör té ne lem hez is kap cso ló dó anya go kat kö zöl. Ezek kö zül
ki emel ke dő je len tő sé gű Vö rös Lász ló nak, a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net −
tu do má nyi In té ze te mun ka tár sá nak a dol go za ta (A szlo vá kok ké pé nek vál to zá sai a
fel sõ-ma gyar or szá gi re gi o ná lis saj tó ban 1914 és 1918 kö zött), amely a fel ső−ma gyar −
or szá gi re gi o ná lis saj tó el ső vi lág há bo rú alat ti szlo vák ké pé nek az át ala ku lá sát is mer −
te ti. A gaz dag jegy zet ap pa rá tus sal el lá tott ta nul mány a je len ko ri szlo vák his to ri og rá −
fi á nak azt a vo na lát rep re zen tál ja, amely a ha gyo má nyos po li ti ka tör té ne ti szte re o tí pi −
ák tól el sza kad va a tör té net írás új út ja it igyek szik kö vet ni: ins pi rá ci ó ját a leg újabb
nem zet kö zi szak iro da lom szol gál tat ja, s el ső sor ban a tár sa da lom tör té ne ti meg kö ze −
lí tést al kal maz za. Írá sá ban Vö rös Lász ló a ta nul mány té má já tól mes  szebb re mu ta tó
ér vén  nyel hív ja fel a fi gyel met ar ra, hogy a du a liz mus ko rá nak ma gyar nyel vű saj tó ja
de egy ben a ma gyar or szá gi köz vé le mény is jól lát ha tó kü lönb sé get tett a „szlo vák
nép”, ill. a szlo vák po li ti ku sok kö zött. Míg az „egy sze rű nép” ál ta lá ban po zi tív tu laj −
don sá gok kal volt fel ru ház va, s a ma gyar ha zá hoz lo já lis és ha za fi as kö zös ség ként
volt be mu tat va, ad dig a Szlo vák Nem ze ti Párt po li ti ku sa it leg in kább a pán szláv jel ző −
vel il let ték, s igye kez tek éle sen el kü lö ní te ni a tö me gek től. Az el ső vi lág há bo rú ide jén
ez a szte re o tí pia ér de kes át ala ku lá son ment át. A „szlo vák nép” meg ne ve zés he lyett
a „szlo vák nem ze ti ség” ki fe je zés hasz ná la ta ho no so dott meg a saj tó ban, a Szlo vák
Nem ze ti Párt po li ti ku sai pe dig pán szláv iz ga tók ból a szlo vák nép/nem ze ti ség ve ze tő −
i vé vál tak. Hogy en nek mi az oka, az a ki tű nő ta nul mány ból ki de rül.

A szlo vák tör té net tu dat szte re o tí pi á i val for dul rész ben szem be a szlo vén Borut
Klab jan ta nul má nya (Olasz or szág és Szlo vá kia a há bo rú ban. Az olasz fa siz mus ha -
tá sa Szlo vá ki á ban a má so dik vi lág há bo rú elõtt és a vi lág há bo rú ide jén) is, hi szen
ed dig a szlo vák fa siz mus fej lő dé se kap csán leg in kább csak a né met ha tás volt is −
mert. Klab jan ta nul má nya vi szont nem hagy két sé get afe lől, hogy Mus so li ni irány vo −
na lá nak a Szlo vák Nép pár ton be lül is vol tak kép vi se lői, s a szlo vák po li ti ká ban is je −
len vol tak azok az erők, ame lyek az olasz fa siz mus sal va ló kap cso la tot a né met do −
mi nan cia egyik gát ja ként pró bál ták – si ker te le nül – tá mo gat ni.

Ér té kes és ada tok ban rend kí vül gaz dag a po zso nyi né met nem ze ti sé gi mú ze um
mun ka tár sá nak, Michal Schvar c nak a ta nul má nya (A Né met Párt szer ve ze ti fel épí té -
sé nek fej lõ dé se és vál to zá sai 1938 és 1945 kö zött), aki ed dig nem ta pasz talt gon −
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dos ság gal és ap ró lé kos ság gal mu tat ja be az 1938 és 1945 kö zött Szlo vá ki á ban
mű kö dő Deutsche Par tei (Né met Párt – DP) szer ve ze ti fel épí té sét.

A har ma dik szám ki vé tel ként erő sí ti azt a vé le mé nyün ket, mi sze rint a His torický
èasopis nem szí ve sen köz li a szlo vák tör té net írás ha gyo má nyos vo na lá tól el té rő
szem lé le tű írá so kat, így a ma gyar szer zők 19., ill. 20. szá za di té má jú ta nul má nya it
sem. Eb be a szám ba vi szont még is be ke rül he tett Janek Ist ván nak, az MTA Tör té net −
tu do má nyi In té ze te mun ka tár sá nak a Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem lé ben ma −
gya rul már nap vi lá got lá tott anya ga, amely a szlo vák ver zi ó ban a Kár olyi Mi hály és
a cseh szlo vák–ma gyar vi szony ren de zé se 1945 és 1948 kö zött cí met vi se li. 

A fo lyó irat 2006. évi ne gye dik szá ma leg in kább a 19. és 20. szá za di tör té ne lem
után ér dek lő dő ket elé gí ti ki, hi szen e szám ban ta lál ha tó négy na gyobb ta nul mány
kö zül há rom nak a 20. szá za di szlo vák tör té ne lem a té má ja, a ne gye dik pe dig, Pich −
ler Ti bor tol lá ból a 19. szá za di nem ze ti etnuzian iz mus prob lé ma kö rét jár ja kö rül.

A 20. szá za di szlo vák tör té nel met érin tő dol go za tok kö zül szá munk ra Alena Bart −
lová ta nul má nya (A Hlinka-féle Szlo vák Nép párt a po li ti kai ese mé nyek ben gaz dag
1935-ös esz ten dõ ben) le het a leg ér de ke sebb, aki a Hlinka−féle Szlo vák Nép párt
1935−ös te vé keny sé gét elem zi. A két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vák tör té ne lem −
mel fog lal ko zó his to ri og rá fia szá má ra az 1935−ös év a kor szak egyik for du ló pont ja.
Eb ben az év ben par la men ti vá lasz tá so kat és el nök vá lasz tást tar tot tak Cseh szlo vá −
ki á ban, de ami et től még ta lán fon to sabb, a nem zet gyű lé si vá lasz tá sok ból a Kon rád
Hein lein ve zet te Szu dé ta né met Párt ke rült ki győz te sen, ez pe dig meg nyi tot ta a köz −
tár sa ság mint egy 3 és fél éves agó ni á ját. A szer zőt – mint az a je len le gi szlo vák tör −
té net írás ra jel lem ző – per sze nem Cseh szlo vá kia prob lé mái fog lal koz tat ják, ha nem
ki zá ró lag az ún. szlo vák kér dés szem szö gé ből vizs gál ja az ese mé nye ket: a Hlinka−
féle Szlo vák Nép párt a vá lasz tá si kam pány ban ki fej tett te vé keny sé gét és a vá lasz −
tá so kon el ért ered mé nye it; az ún. ka to li kus kong res  szus elő ké szü le te it; s nem utol −
só sor ban Masaryk el nök le mon dá sát kö ve tő el nök vá lasz tá si kam pányt. A ta nul −
mány nak ez a ré sze kü lö nö sen ér de kes le het szá munk ra, hi szen a szlo vá ki ai ma −
gyar pár tok nak az el nök vá lasz tás sal kap cso la tos ma ga tar tá sa (Popély Gyu lá nak és
An gyal Bé lá nak kö szön he tő en) már vi szony lag jól do ku men tált. Ezek alap ján pe dig
ér de kes pár hu zam von ha tó ab ban, hogy a köz tár sa sá gi el nö ki szék vá ro má nyo sa,
Edvard Beneš ho gyan ál lít ja sa ját sze mé lye mö gé az őt ko ráb ban olya ke mé nyen bí −
rá ló ma gyar pár to kat, il let ve az auton o mista prog ra mot hir de tő Hlinka−pár tot. Tud −
juk, Beneš az Es ter házy val foly ta tott tár gya lá sa in nem szű köl kö dött a hang za tos ígé −
re tek ben (ame lyek ből az tán szin te sem mi nem va ló sult meg), Bart lová ta nul má nyá −
ból ki de rül, hogy Hlinkát és fő leg Tisót is el ső sor ban ígé re tek kel (töb bek kö zött
Vojtech Tuka eset le ges am nesz ti á já nak le he tő sé gé vel) ál lí tot ta ma ga mö gé.

A His torický èasopis 2006−os szá ma it la poz gat va ös  szeg zés ként el mond ha tó te −
hát, hogy a fo lyó irat szer kesz tői el ső sor ban ha zai anyag ból „főz nek”, s rit kán ad nak
te ret a lap ha sáb ja in más nem ze tek szer ző i nek, il let ve a szer kesz tő ség ál lás pont já −
tól el té rő, avagy az zal va la mi fé le vi tát ger jesz tő dol go za tok nak. A lap ban a 20. szá −
za di szlo vák tör té ne lem erős do mi nan ci á ja mu tat ha tó ki, szin te tel je sen hi ány zik vi −
szont be lő le a Szlo vá ki á ban élő et ni kai ki sebb sé gek tör té ne te. Emi att ta lán hasz nos
len ne, ha a szer kesz tők nyi tot tab bak len né nek olyan dol go za tok és szem lé let előtt
is, amely nem tel je sen vág egy be a je len ko ri szlo vák his to ri og rá fia fő csa pá sá val. 

Si mon At ti la
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