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historiográfiaegyesjelenségeiről1

TanulmányokaGoRa

1. Jelencikk2010tavaszáníródott(Historický časopis, 58.évf.[2010]2.sz.291–312.p.),így
azakkorihelyzetettükrözi.köszönömPótóJánosnakasegítségét,amelyetaszövegvégső
magyarváltozatánakelkészítéséheznyújtott.–aford.megj.

2. holec,roman:načosúnámdejiny?akédejinypotrebujeme?[Mirejóatörténelem?Milyen
történelemre van szükségünk?]História, 8. évf. (2008) 1. sz. 41–44. p.; holec, roman:
Befejezésnélkülibevezetés–avagyelmélkedésbevezetéshelyett.InkollaiIstván(szerk.):
Meghasadt múlt. Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest, Terra
recognitaalapítvány,2008,11–17.p.

amai,szintetragikusanmeghasadtmagyartársadalomszámáraatörténelemésjel-
képeifontosegyesítőszereppelbírnak.akiválasztotttörténelmiszemélyiségekésese-
ményekmozgósítaniésintegrálnitudnak,amirelassanmárakét(legújabbanhárom)
egymássalszembenállópolitikaitáboregyikesemképes.Ebbőlkövetkezőenatörté-
nelemnekésatörténelmiműveltségnekhagyományosanrendkívülifigyelmetszentel-
nekMagyarországon.Mégapolitikaivezetőkis,akiképpenatörténelembentalálják
megésvelepótoljákmindazt,amiagazdaságiproblémákéskibékíthetetlenellentétek
miattfrusztrálttársadalomnakhiányzik.amúltbavalómeneküléshagyományos–és
azegyetlenolyan–eszköz,amelylehetővéteszi,hogymégmaisközvetlenülszólítsák
megazembereket,ésfőleghogykifelé,asaját,magyarállamukonkívülrefordítsáka
figyelmüket.Természetesenvannakkülönbségekabban,hogyeztmennyireerőltetik,
ésmilyenkövetkeztetéseketvonnaklebelőle.azeredményazonbanegy„történelem-
bebelebetegedett”társadalom,amelyrenagysúllyalnehezediksajátmúltja,ésamely-
ben a történelem nagyságára való büszkeség keveredik a történelmi vereségekből,
sérelmekbőlésakiúttalanságbóleredőtraumákkal.annakellenérebeszélek„atörté-
nelembebelebetegedett”társadalomról,hogyszemlátomástMagyarországonisegyre
kisebb a történelem iránti érdeklődés, különösen a fiatalok körében.Mindazonáltal
mégisegyteljesenmássíkrólvanszó,mintszlovákiában.2

különösen az utolsó évszázad teszi amagyarokat a közép-európai térség legna-
gyobb„lúzereivé”.Traumatizáljaőketazakörülmény,hogyközelimúltjukbanazegyik
történelmivereségériamásikat,amiketsajáttörténelmimulasztásaiksoraegészítki.
amagyarokönreflexiója–anélkül,hogyaztasérelem,sőtarevánsésaz„igazságos”
jóvátételérzetevagyamentségkeresésemotiválná–nagyonritka.Ezértisbeszélnek
inkábbmásokmulasztásairólaholokauszt,aháborúutánivad,önkényeskitelepítések
vagy a szomszédok elleni atrocitások kapcsán, és nem fogadják el, hogy ezek az –
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egyébkéntmegbocsáthatatlan– lépésekgyakrancsupánakorábbimagyaratrocitá-
sokra,törekvésekrevagytragikusintézkedésekrevalóreakciók.Ennekkövetkeztében
inkábbsenkisemvesziészre,hogymielőztemegazegyesmulasztásokat,vagyazokat
kiegyensúlyozatlanul, illetve a másik iránt jóval kritikusabban értelmezik. a kettős
mérceilyenalkalmazásarövidlátógyakorlat,ésvégzeteseneltorzítjaaköztudatotésa
történeti emlékezetet. Itt ugyanis szándékosan ápolják a negatív sztereotípiákat a
másikról,mígasajáttévedésekésmulasztások–nemegyesetbenazelőbbiekokai–
azérdeklődésperifériájáraszorulnakvagyaszőnyegalásöprikőket.nemcsoda,hogy
amagyartörténelem(ésaszekrények)televannakcsontvázakkal…

aszelektivitásaterminológiáraisjellemző.amitmásoknálagressziónaknevezünk,
aztsajátmagunkesetébenkülönféleokokkalleleményesenmegmagyarázzuk,azemlí-
tettkifejezéstpediginkábbkerüljük.amitmásoknálfasizmusnakhívunk–amiimplici-
tetartalmazzaazaztkísérőmindenszörnyűségetis–,aztsajátmagunknáleufemisz-
tikusankorlátozottdemokráciának(diktatúrának)stb.nevezzük,mivela fasizmusnál
mindenmás jobban hangzik. ha egy lehetséges összehasonlításból rosszabbul jön-
nénk ki, akkor inkábbnemhasonlítunk össze. Ez a kritikátlan „rajongói” hozzáállás
(amialattazolygyakranhasznált„magyaroptika”vagy„magyarnézőpont”fogalmát
értem)egyszerreterméketlenéstorzítóhatású.

Éppenazkésztetettesorokmegírására,hogyazeffélejelenségekegyregyakrab-
ban fordulnak elő amagyar történetírásban, főképp a tudományos-ismeretterjesztő,
azazalegszélesebbnyilvánosságnakszántalkotásokban.Ezeknekajelenségeknekaz
éltetőiugyanisnemvalamiféledilettánstörténészek,hanemnemegyesetbena leg-
nevesebb történeti intézményekelismertmunkatársairól vagy amagyar történészek
legfiatalabb nemzedékéről van szó, akik belemennek ebbe a játékba. Itt is látok
különbségetamagyarésszlovákszélsőségekközött.

azemlítettszelektívhozzáálláspéldájaazegyébkéntkiválóésnevestörténetifolyó-
irat,aRubicon 2009.májusiszáma.Lapjaintulajdonképpenhatvanévutánelőször(!)
foglalkoznaka történészekszakszerűenadélvidéken1941–1944/45között történt
eseményekkel, mindenekelőtt a szerb civil lakosság elleni magyar atrocitásokkal, a
háborúvégénpedigaszerbekhasonló,magyarellenesbosszújával.azutóbbiakatmár
viszonylagalaposanfeldolgozták,igaz,időnkéntnemérzelemmentesenésváltozószín-
vonalon. Míg az említett Rubiconban kiváló írás olvasható Pihurik Judittól a saját
mulasztásokrólHideg napok címmel(CseresTiborregényealapján,amelyazesemé-
nyekmindeddigegyetlen,ahatvanasévekelejérőlszármazó,kifejezettenszépirodalmi
jellegű feldolgozása),3 a következő szöveg a szerb bosszúállásról jellemzően aMég
hidegebb napok címetviseli.4 nyilván,hogykitűnjöna„minőségi”különbségakölcsö-
nös öldöklésben. Valamennyi brutális cselekmény ábrázolására természetesen csak
magyarszerzőkkaptaklehetőséget.5 Mégjobbanmutatjaeztaszelektívmegközelítést
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3. PihurikJudit:hidegnapok.délvidék1941–1944.Rubicon,20.évf.(2009)5.sz.20–29.p.
CseresTiborművétszámosnyelvrelefordították,elsősorbanaszomszédosországoknyel-
veire.könyve1978-banmegjelentaprágaiodeonkiadógondozásábanis.

4. a.sajtiEnikő:Méghidegebbnapok.Megtorlásadélvidéken.Rubicon,20.évf.(2009)5.sz.
30–38.p.

5. amáremlítettPihurikJuditésa.sajtiEnikőmellettGulyásLászló,ForróLajos,MatuskaMárton
éssebőkLászló.aszövegeketmagyarvisszaemlékezésekillusztráljákbőségesmértékben.



aterjedelem:asajátésaszerbmulasztásoknakszenteltoldalakaránya10:23–a
másikbűnei„javára”–,továbbáakésőbbietnikaitisztogatásokésamagyarokmáso-
dikvilágháborúutánifogyásánaktaglalása.

Figyelemreméltó,hogytöbbévtizedeshallgatásutánatémátnyombanegymásik
elismertmagyar tudományos-népszerűsítő történeti folyóirat, aHistória is felfedezte
2010/1–2-esszerb–magyarszámában.IttMit tudunk a „még hidegebb napokról” cím
alattisméta.sajtiEnikőszólaltmeg.Ésismétaszerbálláspontnélkül.Egyesszéjelle-
gűrehangoltszövegben(egy2009-esszabadkairendezvényenmegtartottelőadásról
vanszó)aszerb–magyaratrocitásokatGlatzFerencisérintette.Mindkétemlítettírás-
banamérlegegyikserpenyőjéreamagyarokáltalmeggyilkolt3340 fő (ebből2250
szerb)kerül,mígamásikraaszerbekáltalmegölt20000magyar(nembeszélvearról,
hogyamagyarközvélekedésbenlassanmárkétségeknélkülrögzüla40000magyar
áldozat).Miközbenaszerbforrásoktovábbrais„csupán”5000-rőlszólnak.Glatzérzel-
mektőlátitatottfelszólalásában–amelyírásosformájábanismegőrizteélőbeszédstí-
lusát–ugyanszóesika„szerbnacionalizmusról”ésa„magyarérzéketlenségről”,de
aszerzőalapjábanvéveigyekszikmegszabadulniakollektívbűnösségörökségétőlés
a kölcsönös vádaskodástól, és párbeszédre szólít fel a „hideg” és „még hidegebb”
napokrólis.Mivel,ahogyhelyesenmegjegyzi,azembernekelkellborzadniaakölcsö-
nösmészárlásokrészleteiláttán–miközbenatörténészekférfiasanhallgatnak.6 Ezek
Glatzszavai,amelyekkelcsakegyetlehetérteni.

azemlítettszerbesethezhasonlókettősmércét–aholegyrésztsokdologrólhall-
gatnak,másrésztazelvárt„magyarnézőpont”révénatalálgatásokésazérzelmekis
jól szolgálják a közvéleménymegdolgozását – lehet látni aRubicon egy régebbi, a
másodikvilágháborúalattiszlovákköztársaságnakszentelt2008-asszámábanis.a
lapszámnakmáraborítójánazáll:Egy fasiszta bábállam, Szlovákia 1938–1945,noha
aszlovákállambanuralkodóviszonyokhozésannakpolitikaigyakorlatáhozkellőenkri-
tikusan viszonyuló mai szlovák szakirodalom sem használja ezt a kifejezést.
Egyszerűenazértnem,merthamegnézzükafasizmusbármilyentipológiáját,szlovákia
ezen időszakának totalitárius rendszere nem felel meg a fasizmus ismérveinek, és
inkábbatotalitáriusrendszeregysajátosszlovákverziójáról7 vanszó.JanekIstvánsze-
rint a szlovákállamCsehszlovákia–közép-Európa „betegembere”– romjaiból, fel-
bomlásának„végsőstádiumában”jöttlétre,és„azelsőönállószlovákállamotegyfaj-
ta(klerikál)fasisztaországnakésanácinémetországbábállamánakminősíthetjük”.8

Mígazutolsónégyszóvalazonosulnilehet,azelsőkétállítássalkapcsolatbankomoly
fenntartásokmerülhetnekfel.a„bomlásegyesstádiumainak”okaiugyanisnembelül-
ről fakadtak, és nem is az ország „betegségének” megnyilvánulásai voltak.
Csehszlovákiánakugyanvoltakhibái,derendelkezettakezelésükhözszükségesmeg-
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6. Glatz Ferenc: szerb–magyar történelmi repertórium. História, 32. évf. (2010) 1–2. sz.
58–61.p.;a.sajtiEnikő:Mittudunka„méghidegebbnapok”-ról?História,32.évf.(2010)
1–2.sz.37–43.p.GlatzFerencszövegepontosan:„Ésatörténetíráshallgat.”

7. aszlovákszakirodalomban„lyukastotalitarizmus”–aford.megj.
8. JanekIstván:Egyfasisztabábállam.szlovákia1938–1945.Rubicon,19.évf.(2008)4.sz.

5.p.a13.oldalonVojtechTukaésalexanderMachszélsőségességérőlvanszó,akik„az
országteljesfasizálását”ésanémeteknekvalóalávetésétakartákelérni.



felelődemokratikusmechanizmusokkalis(eltérőenpéldáulakétvilágháborúközötti
Magyarországtól). a tipológiakísérlet – az állítás közepén– amarxista címkét idézi,
amelymellőlcsakahírhedt„úgynevezett”melléknévhiányzik.

Másfelőlérdekes,hogyamagyarszakirodalombanahorthy-rendszertnemnevezik
fasisztának,sőtnagyfokúérzékenységgelviszonyulnakehhezajelzőhöz.Joggal.Igaz,
márkevésbé jogosahorthy-rendszertazsidókhozvalóviszonyulástekintetébenegy
csoportbasorolniCsehszlovákiával.Badarságezmégakkor is,ha1974-benállítólag
Josef kolejkamondta.9 Egy ilyen állítás egyrészt teljesen a levegőben lóg,másrészt
pedigelegendőszakértőjevanakétháborúközöttiMagyarországnak(éskolejkabiz-
tosannemtartozikközéjük),deazisbámulatos,hogymiképptudegyilyengondolat
túlélniamagyarközegbentöbbmint35évet!Mígazegyikországbanazsidóságnak
olyanzsidóellenestörvényekkelkellettegyüttélnie,amelyeknekelfogadásukidejében
Európában sehol máshol nem volt párjuk, a Csehszlovák köztársaságban a zsidók
aktívmódonrésztvettekapolitikaiésgazdaságiéletben.anemegyformamércehasz-
nálataazonbankedvelteljárás,amiremégtöbbszörisrámutatok.ráadásulaszálasi-
rendszerhezcsaknehezentalálhatószlovákpárhuzam.10

aháborúalattiszlovákiajellemzésesoránazemlített„szlovák”Rubiconbanhelyet
kapottaholokauszt,ahlinka-gárda,egyesszemélyiségek(Tukánálkikerülveaztama
márbizonyítotttényt,hogyegyüttműködöttamagyarkormányzattal)ésközöttüktöbb
mint11oldal(!)EsterházyJánosról.Eznemislennezavaró,ellenbenfigyelemreméltó,
hogyaszlováknemzetifelkelés–mintannakakifejeződése,hogyalakosságnemazo-
nosult a rezsim jellegével, továbbá hogy a háború utáni szlovákiai fejlődésre nézve
kulcsfontosságúesemény,sőtjelentőstörténelmihagyományokforrása–aszövegben
csakmarginálisanésmásösszefüggésbenkerülmegemlítésre.Ésmégottistévesen.
hiszenmáraközépiskolai tankönyvekbőltudható,hogyafelkelésanémetcsapatok
szlovákiaibevonulásáraadottreakciókéntrobbantki,nempedigazért,mertaVörös
hadseregaugusztusbanelérteaszlovákhatárt.11 Végül,hogynelegyenkétségafel-
kelésnéltöbbetemlítettszlovákirredentizmusfelől,acikkbenegyfényképislátható,
amelyennemcsakabécsidöntésutánelveszítettterületeketkövetelikvissza,hanem
mégVácotis!Ezatémakétségkívülönállócikketérdemelne.hiszazirredentizmusés
szlovákiaelválaszthatatlanulösszetartoznak!
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9. TörökBálint:horthy-rendszer(kérdésekésfeleletekahorthy-rendszerről).Valóság,53.évf.
(2010)2. sz.53.p.Melleslega cikkbenTrianonnal kapcsolatban többérdekes, abevett
magyarsztereotípiákatmeghaladógondolatistalálható,példáulhogy„óriásihibavolt,hogy
mindennehézségetTrianonravezettekvissza”.EzakövetkeztetésTelekiPál1938-asállás-
pontjáratámaszkodott,amelyszerintazilyenpolitikaipropagandanemvoltésnemislehe-
tetthatásosazeurópaiközvéleményalakításasorán(49.p.).ámtöbbmaimagyartörténész
szemlátomásttovábbraisteljesenellentétesenvélekedikerről.

10. Felhívnáma figyelmetegy fiatal történész legújabbmunkájára,amely részletesenrajzolja
megszálasirendszerénekjellegét.kovácszoltánandrás:A Szálasi-kormány belügyminisz-
tériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban.Máriabesnyő–
Gödöllő,attraktor,2009.Érdekesaműrőlszületettpozitívrecenziócímeis(BékésMárton:
hadihungarizmus.Századvég,Újfolyam53.évf.[2009]3.sz.175–181.p.).

11. JanekIstván:JozefTiso.Rubicon,19.évf.(2008)4.sz.11.p.
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Önálló cikkek foglalkoznak az ún. „kis háborúval”, a többi „szlovák” téma közül
pedigérdekesaz1919. januáribalassagyarmatieseményekrőlszóló írás,amelymár
szorosan kapcsolódik a trianoni kérdéskörhöz. a cikk szerzője, Tyekvicska árpád a
téma legjobb szakértője, ezért kár, hogy nem kerülte az olyanmegfogalmazásokat,
mintpéldáulhogy„megalázónak”nevezteamagyarcsapatokvisszavonulásátakijelölt
demarkációsvonalra1918végén.12 netánharcolniukkellettvolna?atöbbicikkközül
érdemesmégmegemlítenikétszínvonalasszöveget:aszlováknemzetimozgalomfej-
lődéséről a történelmi Magyarországon, valamint a csernovai események objektív
bemutatását, mindkettőt a tapasztalt katus László tollából, aki szemlátomást nem
engedte, hogy bármilyen külső tényező befolyásolja koncepcióját. Első cikkére még
visszatérek.

Jellemző,hogymígáltalábanazún.„kisháborút”semlegesenírjákleamagyartör-
ténészek,illetveracionálisérveketkeresnekamagyarlépésekmegmagyarázására,a
demarkációsvonalátlépésévelkapcsolatos1919.januárieseményekreolyanagresz-
sziókénttekintenek,amelynekacéljaidegenterületmegszerzésevolt.aszlováktörté-
nészekelfogadjákeztamegnevezést;nemokoznekiklelkiproblémát,hogykritikusan
ítéljékmegazújállamarrairányulótörekvéseit,hogyaszomszédgyengeségétkihasz-
nálva a románokkal együtt kitolja a határait és megnövelje saját területét. Ehhez
nagyonpragmatikusanmindigakadnakstratégiai,gazdasági,történeti,etnikaiésmás
jellegűérvek.13 ámannaktagadása,hogya„kisháború”ugyanilyenagresszióvolt,azaz
egyolyanterületkatonaimegszállása,amelyetMagyarországnemkapottmegabécsi
döntéssorán–miközbenlétezettegyjóvalnagyobbésetnikailagkimondottanszlovák
területelfoglalásávalszámolóverzió is–,újfentcsakakettősmércealkalmazásáról
tanúskodik,valamintarról,hogyproblémákvannakasajátmúltkritikaiértékelésével.14

hasonlóanügyeskedőegyensúlyozássalértékelikpéldáulamagyarcsapatokdélvidéki
bevonulásátis1941áprilisában.Vagynemfoglalnakelsemmilyenálláspontot(Rubi -
con),vagya„korabelimagyarértékelésszerint”aztállítják,hogyJugoszláviamármeg-
szűntlétezni,ésaz1940.decemberiörökbarátságiszerződésirrelevánssávált.15 ám
ehhezaz„értelmezéshez”mintegykibúvótkeresvenemjáraktuálisértékelés,viszont
egyhasonló„értelmezés”felhasználhatóazún.„kisháború”„igazolására”is.
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12. Tyekvicska árpád: a legbátrabb város. Civitas Fortissima. a csehek kiverése Balassa-
gyarmatról.Rubicon,19.évf.(2008)4.sz.36.p.Tyekvicskaazemlítetteseményekszínvo-
nalasanelkészítettforráskiadványánakatársszerzője.Barthózsuzsanna–Tyekvicskaárpád:
Civitas Fortissima. A balassagyarmati „csehkiverés” korának forrásai és irodalma.
Balassagyarmat,nagyIvánTörténetikör–nógrádMegyeiLevéltár,2000.

13. holec,roman:ProblémyspolupráceMartinarázusaaĽudovítaBazovského[Martinrázus
ésĽudovítBazovskýegyüttműködésénekkérdései].InM.Pekník(ed.):Martin Rázus politik,
spisovateľ a cirkevný činiteľ [Martinrázus,apolitikus,íróésegyháziszemély].Bratislava,
ÚPV saV, Veda, 2008, 200. p.; holec, roman: The small Person and Largehistory (The
MoralFallofĽudovítBazovský).InEnderle-Burcel,G.–kubů,E.–Šouša,J.–stiefel,d.(eds.):
„Discourses–Diskurse”. Essays for Mikuláš Teich & Alice Teichova. Pelhřimov–Prague–
Vienna,2008.192.p.

14. EhhezlásdJanekIstván:Szlovák–magyar kapcsolatok 1939–1944.Pécs,PTEBTk,2009.
15. F.I.[FarkasIldikó]:adélvidék.História,32.évf.(2010)1–2.sz.38.p.
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2010-benvoltTrianon90.évfordulója.Mivela20.századimagyartörténelemegyik
legtraumatizálóbbeseményérőlvanszó,ésarevízióravalótörekvésamagyartársa-
dalomegyrészétőltovábbrasemidegen,várhatóvolt,hogyazévfordulótaTrianonirán-
tiérdeklődésésabékeszerződésfelidézésénekújabbhullámafogjaövezni.Eztahul-
lámotmeglovagoltaamagyarnacionalizmusmindenintézményesültésrejtettformája,
és– tekintettel a választási évre–nem ringathattukmagunkatabbanaz illúzióban
sem,hogyapolitikusokaháttérbenmaradnak.sajnosaztkellmondani,hogyezeset-
benaszlovákfélelegendőtüzelőtszállítamagyartüzekreésmindkétnacionalizmus
kölcsönösenkisegítiegymást,biztosítvaakellőmennyiségűingert.Jelenírásnaknem
célja,hogyértékeljenapjainkszerencsétlenpolitikaihelyzetét,amelyérta felelősség
mindkétfeletterheli.deittismegnyilvánulanemazonosmérce,melyszerintamagyar
félnemfogadjaelsajátfelelősségétbizonyoseseményekdémonizálásában,szüntele-
nülfelemlegetiaszlovákszélsőségességetéskutatjaakülönféle,ilyenjellegűszlová-
kiaiszervezeteket,miközben„nemlátjaafátólazerdőt”,illetvealábecsülisajátgond-
jaitahasonlószervezetekkel.Pedigezekanézeteirákosdaganatkéntburjánzanakaz
elbizonytalanodottmagyartársadalomban,mitöbb,Trianonrevíziójánakfelvállalásával
átnyúlnakahatárokon,éstörvényszerűenidegesítikafenyegetettszomszédokat.

amagyartörténésztársadalombizonyosköreinemcsupána„trianoniév”előesté-
jénkezdtekeltevékenykedni,hanemmárkorábban.sőt,2008elejétőlraffayErnőés
szidiropuloszarchimédeszvezetésévelmegkezdteműködésétaTrianonkutatóintézet,
mégpedigrendkívülambiciózustudományosprogrammal.atervekszerintfőcéljaegy
tízkötetes magyar és angol nyelvű forrássorozat létrehozása Trianon előfeltételeiről,
magárólabékeszerződésrőléskövetkezményeiről.Természetesenmindenkinek joga
vantudományoskutatóintézeteketalapítani,éssemmilyenkutatástnemlehetapriori
elvetni,mégTrianonkutatásátsem,különösennem,haraffayszerintatervezettsoro-
zategészenaz1848–49-esforradalomignyúlmajdvissza.16 ugyanisazegyestrauma-
tizálóeseményekmagyarértelmezéseineklegnagyobbproblémájaéppenameghatá-
rozótörténelmietlen,„pontszerű”megközelítés.IttatörténelemvagyTrianonnal,vagy
aBeneš-dekrétumokkal,illetőlegmás,konkrétdátumhozköthetőeseménnyelkezdő-
dik, és egyáltalán nem érdekel senkit – vagy csak nagyon kevéssé –, hogymi volt
azelőtt.Minthaatörténelemnemazegyesokokésokozatokfolyamatavolna,mintha
atörténelemnélkülöznéazállandóalakulásésmozgásjellegét,minthaatörténelem
csakalevegőben„lógna”.akontextusábólígykiragadotteseményazutántörvénysze-
rűenigazságtalanságnak,precedensnélkülianomáliánakvagy logikusanmegmagya-
rázhatatlanténynektűnik,amelyesetébenvilágos,kiazelkövető(mindigvalakimás)
éskiazáldozat(mindigamagyarok).

a Trianonkutatóintézet kapcsánnehéz elhessegetni a rossz érzést és a szerény
elvárásokat.Főképphaazemberátlapozzaazintézetáltal2009elejétőlnegyedéven-
temegjelentetettTrianoni Szemlét.atöbbmintszázoldalas,nagyalakúfolyóiratminden
számánakcikkeitöbbnyirerendelkeznekjegyzetapparátussal,éselsőpillantásraakár
tudományosambíciókatissugallhatalap.azegyesszövegekszínvonalaazonbanrend-
kívülkiegyensúlyozatlan.Vannakolyanírások,főképpafiatalszerzőktollából,amelyek
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16. MegalakultaTrianonkutatóIntézet.http://szentkoronaradio.com/node/43629



megfelelnekalegszigorúbbszakmaikövetelményeknekis,ésnagykár,hogyéppennek
afolyóiratnakalapjainjelentekmeg.számoscikkazonbankifejezettenamatőrjellegű,
ésazemberneknéhaazabenyomása,hogyapublikálásdöntőszempontjaaszerző
Trianonhozvalóegyértelmű,természetesennegatívviszonyulásavolt.

afolyóiratcélja–sajátbemutatkozásaszerint–,hogyabékeszerződésselkapcso-
latosmunkákat,forrásokat,szépirodalmat,szakkiadvány-recenziókatjelentessenmeg,
közismerthazaiéskülfölditudósokkalkészítseninterjúkat,elemezzeakárpát-meden-
ceimagyarkisebbséghelyzetét(ésvéletlenülseamagyarországikisebbségekét,ame-
lyekszinténegyértelműenTrianonáldozataiváváltak),valamintaTrianonáltalérintett
embereksorsát.MindennekaközösnevezőjepedigTrianon.ugyanakkor,mivel itta
„minden mindennel összefügg” elve ad absurdum érvényesül, nem keresik a
Trianonhoz vezető okokat, hanem éppen fordítva: a magyar értelmezésbenminden
rosszTrianonösszefüggésébenjelenikmeg.

Így olvashatunk itt a magyarok erőszakos asszimilációjáról és szinte az összes
magyarokkalszomszédosországagresszívkisebbségpolitikájárólvagykonkrét(termé-
szetesen magyar) 20. századi mártírokról – például a már említett „még hidegebb
napok”áldozatairólamagyar területekszerbelfoglalásának idejéből.ahogyaz lenni
szokott,mindenféleösszefüggéséskontextusnélkül.Vannakittcikkekaszomszédok
magyarterületekrevalóbetöréseirőlis.Trianonvalódiokainakkeresésehelyettismé-
teltenkülönféleösszeesküvés-elméletekbukkannakfelaközép-európai térségszán-
dékosgeopolitikaiszétdarabolásáról,abbólacélból,hogypolitikailagésgazdaságilag
háttérbeszorítsákezta régiótésmeggyengítséknémetországot,deszóesikméga
szabadkőművesekdestruktívtörekvéseirőlis.Találhatunkitttermészettudósokáltalírt
cikkeket is,amelyekakárpát-medenceegységességétemelikkikülönbözőaspektu-
sokból,ámezek–akarva-akaratlanul–egyilyenfolyóiratlapjainésazemlítettkétsze-
mélyirányításávalmindenfélepolitikaikonnotációkatkeltenekésamúltszellemeithív-
jákelő.azelsőnégyszámbanrendszeresenjelentekmegcikkekdurayMiklóstollából
különféletörténelmitémákról,amelyekenazonbanlátványosanátütnekduraypolitikai
nézetei.Főképppediga20.századelejérevalóvisszatérésszándéka,amikormégnem
osztottákfelerőszakkalazegységesnemzetet.azösszesszámbanelőkelőhelyetfog-
laltelamagyaroldalrólszüntelenüldémonizáltEdvardBenešszemélyisége,akivaló-
színűlegalighagondolta,hogyegyszerilyennépszerűségreteszmajdszert(főképpa
Trianoni Szemle legelső,2009. január–márciusiszámában).Mígacsehtörténetírás-
banállandóvitákfolynakBenešjelentőségéről,érdemeiről,mulasztásairólésnézetei-
ről, a magyar történeti emlékezetben – és sajnos a történészek körében is – a
csehszlovák politikusminden létező rosszmegtestesítője, nemzetközi befolyását és
lehetőségeitpedigaránytalanultúlbecsülik.Ezeknekazértékeléseknekazinstrumen-
talizálásáhozgyakranhasználjákfelacseh„Beneš-ellenes”tábort,amivelazobjekti-
vitáslátszatátkeltikésnemzetközivéteszikavalójábancsakmagyarhozzáállást.

azintézetésafolyóiratélénállószemélyek–raffayésszidiropulosz–ugyankép-
zetttörténészek,ámszakmaikörökbengyakorlatilagnemszámítanakelfogadottnak.
ugyanisnemlehetanevükkeltalálkoznisemakomolylapokban,sematudományos
konferenciákon(ahangsúlyatudományos jelzőnvan),viszontkellőképpenismertek,
ráadásul viszonylag gyakori típusok képviselői. az előbbi a történész, a nacionalista
értelmiségiésapolitikusszintézise,amelytípusrosszízűkombinációésvalóbanisme-
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rősazegészkárpát-medencében,mígazutóbbimegerősítiatörténelmiMagyarország
óta mindmáig élő tapasztalatot, mely szerint az átvett identitású idegen nemritkán
nacionalistább lesz, mint az abba az identitásba beleszületett ember. Ezért nem
becsülhetjük le és tekinthetjükmarginálisnak efféle ténykedésüket, különösenha a
folyóiratpéldányszámaésolvasottságamesszemeghaladjamás,kimondottan tudo-
mányoslapokét.Mitöbb,aTrianoni Szemle szerzőiközöttelfogadottéskellőképpen
nevestörténészekkelistalálkozunk–mintPopélyGyulával17 vagyJeszenszkyGézával18

–,ráadásulalapbandoktoranduszokispublikálnak,fiatal,tehetségesésperspektivi-
kusszerzők.azemberszívesenírnáazt,hogyfiatalkorukkalarányosanaivitásuk,de
egyrésztnemkellmindigillúziókbanringatnunkmagunkat,másrésztatörténetírásnak
mint tudománynak jól ismert a prostituálódásra való hajlama,minek következtében
nemegyszermerültfelmárazakérdés,hogyegyáltalántudománynaktekinthető-e.

Még rosszabbbenyomástésazújjáéledt irredentizmuskeserűérzetét kelti amásik
tudományos-népszerűsítőtörténetifolyóirat,amelyszintén2009elejeótajelenikmeg,
kissébizonytalangyakorisággal(negyedéventevagykéthavonta).akölcsönösnépsze-
rűsítés,amindkétlapbanmegtalálhatóelőfizetésicsekkekésraffayErnőnevesejtet-
ni engedik az összefonódást – vagy legalábbis az eszmei közelséget. Elnevezése –
Nagy Magyarország –azonbannemméltóa21.századhoz,éstalálgatásokraadokot
anagyfokú„tudományos”érdeklődésvalódiindítékaitilletően.azidézőjelhasználata
helyénvaló,mivelazelnevezésnyilvánvalóan inkábbpolitikai szándékokat tükröz. Itt
nemelégségesmagyarázatmégábrahámBarnaálláspontjasem,akiakétnyelvter-
minológiaikülönbségeikapcsánmásuttaztírta:„amindennapinyelvhasználatviszont
maérziszükségét,hogymegkülönböztesseaTrianonelőtti,valóbanmultietnikus,és
Trianonutániországot.Ígylettanemszaknyelvigyakorlatbanazegykorihungariatör-
ténelmi Magyarország, vérmérséklettől függően Nagy-Magyarország…”19 nehezen
fogadható el ez amagyarázat egy olyan folyóirat címével kapcsolatban, amely súlyt
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17. PopélyGyulamunkáiközül:Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tük-
rében 1918–1945.Budapest,regio,1991.;Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség első
évei a Csehszlovák Köztársaságban (1918–1925).Pozsony,kalligram,1995.;Búcsú a főisko-
láktól. A felsőoktatás és a felvidéki magyarság. Pozsony, Madách–Posonium, 2005.; Erős
várunk az iskola. Tanulmányok a szlovákiai magyar oktatásügy problémaköréből (1918–1938).
Pozsony,Madách–Posonium,2005.;Hazatéréstől a hazavesztésig. Magyar oktatásügy és okta-
táspolitika a visszatért Felvidéken (1938–1945).Pozsony,Madách–Posonium,2006.

18. JeszenszkyGéza legismertebbmunkája:Az elveszett presztízs. Magyarország megítélésé-
nek megváltozása Nagy-Britanniában (1894–1918). Budapest, Magyar szemle könyvek,
1994.(Márkétkiadásaismegjelent.)

19. ábrahámBarna:Történelmicsomópontokésfolyamatokértelmezése1100évkölcsönhatá-
sában. In IllésPál attila (szerk.):Hungaro-szlovakológia. Budapest, szent István Társulat,
2007.106.p./EsztergomiForrásközpontsorozat, III./Ebbenazösszefüggésbenérdekes,
hogy az utóbbi időben megszaporodott a „szlovenszkó” kifejezés használata, mégpedig
mindakét világháborúközötti időszak,mindamásodik világháborúalattiszlovákállam
esetében(lásdpl.aPro Minoritate folyóiratcikkeit,2009/tél).afogalmak(Felvidék,szlo-
venszkó,szlovákia)ingadozása,azegységességhiányaésajelentésbelibizonytalanságok
magyarrészrőlmindenképpenfigyelmetérdemelnének.



helyezaszakmaiságára,ráadásulnemcsakatörténelmiMagyarországgalfoglalkozik.
aWikipédiaazemlítettmegnevezésalatt–szenvtelenül–aTrianonelőttiállamalaku-
latot,pontosabbanatörténelmiMagyarországotértiésjelöli.

Figyelemreméltó,hogyegyfolyóirat,amelyrákosiJenőésBeksicsGusztávkorába,
akétvilágháborúközöttiirredentizmusésanagy-/történelmiMagyarországgondolatát
felelevenítő20 Trianon-ellenes kultusz idejébe repít minket vissza, senkit sem zavar
Magyarországon.Miközbenazösszesemlítettkiadványösszesszámánvörösfonalként
húzódik végig a szomszédokra, illetve minden lehetséges és lehetetlen ballépésre,
továbbáavéltvagyvalóssérelmekreésigazságtalanságokravalókülönlegesérzékeny-
ség.haebbenaziránybanhaladmajdTrianonkutatásaésfelidézése,úgyeznemlesz
termékenyhozzájárulásatémáhozamagyartörténészekegyrészétől,akikbizonyáraa
szlovákszélsőségesekkelésnacionalizmussalfognakriogatni,miközbenasajátértéke-
iketápolják.Ezeketazértékeketpedigkétségkívültörténelmijognak,asérelmekorvos-
lásának,hazafiasságnakésa„saját”területekvisszaszerzésénekfogjáknevezni.duo
cumfaciuntidem,nonestidem…Ebbenavonatkozásbanvalóbanúgygondolom,hogy
minőségiésmennyiségikülönbségvanakétnacionalizmusközött.aszlovákvagypri-
mitív-vulgáris maszkot ölt, vagy olyan naiv, intellektuálisnak tűnő érvekkel gyógyítja
komplexusait,amelyeknekerősíteniükkelleneanemzettudatot,miközbennéhamosolyt
fakasztanak,néhaviszontkétségeketkelteneka„nagy”nemzetitörténelmekegészkon-
cepciójánaktudományosságairánt,ésakaratlanularománokismertdákorománelmé-
leteireemlékeztetnek.amagyarjóvalkifinomultabb,delényegéttekintveagresszívebb
ésveszélyesebb.áltudományosésérzelmiérvekkelárasztjaelamagyarolvasót,ésköz-
benszándékosannegatívérzéseketkelt–egyrésztönsajnálatotéssérelemérzetet,más-
résztazagresszívszomszédokkalszembenimegtorláselkerülhetetlenségét.

aNagy Magyarország főszerkesztője,21 Jónás Levente fiatal történész, aki a 2009.
augusztusiIX.Magyarszigetfesztiválonvalónyilvánosfellépéséncsakúgy,mintafolyó-
iratelsőszámábaírtbevezetőjébenkifejtette,hogyafőlegafiatalnemzedékheztartozó
alkotókkonzervatívlapotakarnakkészíteni,konzervatívértékekkel,amelyekameglévő
történeti folyóiratokbanmindeddig egyáltalán nem érvényesültek. amásik szándék a
magyartörténelemkulcsfontosságúeseményeinekésmérföldköveinekállítólagobjektív,
deamáremlítettmagyarnézőpontbólvalóvizsgálataésértelmezése,azazmásmódon,
mintahogyaztamegelőzőévtizedekáltaldeformálthivatalostörténetírásteszi.22 hogy
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20. a„magyar”ésa„szlovákoptika”különbözőségemáraszóhasználatbanisjóltettenérhető.
MígromanholecakétvilágháborúközöttiirredentizmusrólésaTrianon-elleneskultuszról
mintatörténelmiMagyarországgondolatátfelelevenítő, feltámasztó jelenségrőlírt,afordí-
tó– a szerzővel való konzultáció során– inkábbazéltető kifejezést javasolta. amagyar
elitekugyanisTrianontcsakegytragikus,deorvosolhatóésorvosolandóbalesetnektartot-
ták,atörténelmiMagyarországpedig(virtuálisan)továbbraiséltbennük,míga(cseh)szlo-
vákelitek–atöbbiutódállamelitjeihezhasonlóan–Trianonraazúj,véglegesvilágrendkez-
detekénttekintettek,amelybenatörténelmiMagyarországvisszavonhatatlanulésvégérvé-
nyesenamúlté–aford.megj.

21. azótaVinczeGábor–aford.megj.
22. Jónás Levente: Útravaló. Nagy Magyarország, 1. évf. (2009) 1. sz. 3. p. Lásd még:

http://www.szentkoronaradio.com/letoltes/2009_08_18_jonaslevente



milyenobjektivitásról,pártatlanságrólésnézőpontrólvanszó,márabbóliskiviláglik,
hogy az említett fiatalember inkább a szélsőjobboldali Jobbik funkcionáriusaként
ismert.Tehátapártatlanságéselfogulatlanság(amelymindenfélenemzetinézőpontot
kizár,anacionalistárólnemisbeszélve)mintazobjektivitásgaranciájamárkezdettől
fogvahiányzik.afolyóiratcímévelkapcsolatbanJónáscsakszóbannyilatkozott,arég-
múltMagnahungariájárautalva.akiazonban ismeria Jobbik retorikájátésvélemé-
nyeit,ésakibeleolvasegyesszövegeikbe,azelőttvilágosnakkelllennie,miisacélja
ennekanézőpontnakésobjektivitásnak.szerintükaz1920előttiidőbevalóvisszaté-
résbizonyáraigazságos,objektívésmegfelelamagyarérdekeknek.

aNagy Magyarország tartalmahagyományos,egyformatémákbólállössze.hamar
megtapasztaljuk,hogyarepertoárállandóanismétlődik.azelsőlapszámotTrianonnak
szentelték.amásodikszámközponti témájáta20.századicivil félkatonaiegységek
alkotják(azún.„rongyosgárdától”amaiMagyarGárdáig,beleértveaz1919.januári
balassagyarmatitörténetetésa„rongyosgárda”heroizált,Cseh-szlovákiaellenidiver-
zióstevékenységétis1938őszén).azegészharmadikszámpedigaszlováktörténe-
lemrőlszól.

atrianoniszámbólfelhívnámafigyelmetegyjellegzetesírásra:BaloghGáborr.W.
seton-Watsonnakszenteltcikkére.amagyaroknemszeretikésrészrehajlónaktartják
ezt a skótot. deminek nevezzünk egy olyan szöveget, amely aRacial Problems in
Hungary címűművetúgykritizálja,hogyszerzőjenyilvánvalóankisemnyitottaaköny-
vet, és szemlátomást torz és pontatlan gondolatokra támaszkodik?23 ha így fest az
objektív tudomány, akkor itt véget érminden tudományos vita. azzal, hogy jellemző
módon bagatellizálja a nem magyar nemzetek panaszait – amelyekben csupán a
„magyarelnyomást”taglalósopánkodást lát(amagyarelnyomásabiztonságkedvéért
idézőjelbenszerepel)–,valamintazzalamegállapítással,hogyCsernovaaskótértel-
mezésébencsakegyeltúlzottéseltorzítottjelenségvolt,amitseton-Watsonráadásul
azegésznemzetiségihelyzetrekivetített,aszerzőakorabeliMagyarországpolitikaielit-
jeinek álláspontjához közelít. Így törvényszerű, hogy nem tudja megérteni az ilyen
államtól való elidegenedésmértékét, sem pedig felbomlásának okait. Gergely Jenő
saját,BaloghétóleltérőenforrásokonalapulócikkébenaszentszéknekazújMagyar-
országhozvalóviszonyulásárólír,és(talánakaratlanul)aztmutatjabe,hogyaVatikán
sokkalrealistábbanállthozzáaközép-európaieseményekhez,mintahogyaztamagya-
rokelvártákvolna.ámhaazolvasóelolvassadruczaattilakimondottanelfogultcikkét,
újratalálkozhatazösszessztereotípiávalakülönféletitkostársaságokhálózatairól–
élükönaszabadkőművesekkel–,aszarajevóimerényletmögöttállóoroszországról,a
cárirezsimdöntőszerepérőlaháborúkirobbantásábanésazagresszívpánszlávter-
vekrőlvagyBenešről,amanipulátorról;végülaszerzőkifejezettenbulvárjellegűosto-
baságokkalállelőahazaárulókárolyivalkapcsolatban.

Magáhozatrianonitémáhozvolnaháromjavaslatom.hamáraszerzőknemakar-
jákelemeznianemmagyarnemzetekelégedetlenségénekéselidegenedésénekokait
–mivelvalószínűlegmegsemtalálnákőket–,felejtsékelaszabadkőművesekössze-
esküvéseiről, az imperialisták globális elméleteiről, a „nagyhatalmi erők destruktív

118 Roman Holec
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/4
, 

S
om

or
ja

23. BaloghGábor:scotusViator,anagyellenség.Nagy Magyarország,1.évf.(2009)1.sz.27.p.



ténykedéséről”,azsidókvagyBenešmagyarellenesintrikáirólszólóelméleteket,azaz
azokatatémákat,amelyekkelakétemlítettrokonfolyóiratbanállandóanfoglalkoznak,
éspróbáljanakmeginkábbaTrianontmegelőzőidőszakhazaifejleményeirekoncent-
rálni.Elégelolvasniapolitikaielitekháborúalattivitáitamagyarparlamentben.haa
háborúelejénazarroganciavoltajellemző,ésTiszamitizáltháborúellenességehelyett
aparlamentszínpadátazegyespolitikusokharciasésmagabiztoskijelentéseiuralták,
aháborúbefejezőszakaszábanelképesztőméreteketöltöttakritikushelyzetfelnem
ismerésénekmértékeésaképviselőkteljeselszakadásaavalóságtól.akutatásmásik
lehetségesirányátamagyarpolitika–beleértveTiszaIstvánszemélyétis–agresszív
háborústerveiképezhetnék,ahogyazexpanzióstervekmellettamagyarközigazgatás
berendezkedésétkészítettékelőazújterületekenaközpontihatalmakgyőzelmeese-
tére.Bizonyáralehetnepragmatikusérveketésindokokattalálnihavasalföld,ukrajna,
dalmáciaéstovábbi,kétségkívül„hagyományosan”magyarterületekelfoglalására.Ez
jól ellentételezné azt a gondosan kidolgozott térképet, amely Magyarország összes
szomszédjának területi követeléseit ábrázolja a háború végén és azután. amagyar
expanziós tervekelemzésekellőképpen rávilágítanaarra,hogyMagyarországnema
háborúáldozata,hanemugyanúgyagresszívrésztvevőjeisvolt,és–agyőzelemlidér-
cétőlelvakítva–nemfogtafel,hogynemvoltésnemis leszelegendőerejetovábbi
nagy kiterjedésű területek igazgatására és pacifikálására. harmadik lehetőségként
pedigtanulságoslennelapozgatniakormánypártiszatirikuslapot,aBorsszem Jankót.
nemtúlvicces,miveleleintemegdöbbentőazújságmagabiztosésarrogánshangne-
me,azantanthozvalógunyorosviszonyulása,ésazameggyőződése,hogyaháború
gyors,rövidésmindenekelőttgyőzteslesz.amaiolvasómártudja,hogymi lettmin-
dennek a vége, és ha elolvassa az antiszemita számokat, lehet hogymegérti: nem
(csak)Trianonvoltaháborúutánfeltörőantiszemitizmusoka.Paradoxmódonahábo-
rúvégénabudapestihumoristáklényegesentöbbrealizmusrólésalázatróltettektanú-
bizonyságot,mintazakkoriparlamentiképviselők.

aNagy Magyarország másodikszámakapcsánmegkelljegyezni,hogyabalassa-
gyarmatieseményekrőlszólószövegMatúzGáborlegújabb,2009-esfilmjévelisfoglal-
kozik.azalkotásA legbátrabb város címetésazEgy történet azokról, akik magyarok
akartak maradni. Élve vagy holtan alcímetviseli,ésannakellenére,hogyelkészítésé-
benseregnyi történészműködöttközre,tulajdonképpenfélresikerültadokumentum-
film.Technikaiéstartalmiokbólisfélresikerült.olyanelemihiányosságoktólszenved,
amelyekrevalamennyiközreműködőtörténésznekfigyelmeztetniekellettvolnaafilm
készítőit.Ilyenekpedigtöbbmintelegenmegfordultakafilmközelében.afilmbensze-
replő katonák ugyanis nemmegfelelő frizurával, csillogó, vadonatúj egyenruhákban,
mellkasukonkitüntetésekkeljelennekmeg,miközbenaháborúvégénakatonákleron-
gyolódva,koszosanéstetvesenérkeztekhaza,akitüntetésekrevalóbüszkeségpedig
márrégelmúlt.helyettükinkábbolyankérdésekmaradtakmeg,hogytulajdonképpen
miért isharcoltak…acsehsokolönkéntesei isegységesésparádésegyenruhákban
feszítenek,minthacsakaz1928-asországosünnepségrőljöttekvolna.amagyartáma-
dáshajnalinégyórakorkezdődött,deafilmbenolyanokalátásiviszonyok,mintdélben.
Ľudovít Bazovskýból – Csehszlovákia és az új államhatalom képviselőjéből – a film
alkotói arrogáns fiatalembert csináltak, az 1919. januári gulyásleves pedig sűrűbb,
mintakádárigulyáskommunizmusidejében.ámmégezeknélissúlyosabbakatörté-
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nészekhozzászólásaibanfellelhetőhibák.azegyikszerintaszlovákokat1918.október
28-ánPrágábansenkisemképviselte;amásikkommentárelismeriugyanŠrobárrész-
vételét,ámanézőrecsakúgyömlikazújállamszlovákokhozvalóviszonyulásátillető
masszív kritika. a Csehszlovák köztársaság kritikus szemléletét képviseli itt rudolf
kučera24 csehpolitológusésMiroslavJeřábek25 fiatalbrünnitörténészis.Valószínűleg
nem gondolták, hogy legitimációs és objektivizáló elemként fognak szerepelni a
„műben”.Igaz,acsehszlovákiaigyakorlatravonatkozókritikanemteljesenmegalapo-
zatlan,ámbizarrulhat,hogyelsősorbanamagyarokszájábólhangzikel,éshogynem
jelenikmegateljesigazság.hiszenaféligazságokmanipuláljákanézőtalegjobban.El
kellettvolnamondani,hogyéppenekkor,azelsőköztársaságidőszakábanfejeződött
beaszlovákokmodern,önállónemzettéválása,éshogyCsehszlovákiamindenhiá-
nyosságamellettezalattarövidhúszévalatthatalmaspolitikai,társadalmiéskultu-
rálisfejlődésenmentekkeresztül.Ezafejlődéspedigméglátványosabb,haadualista
Magyarországonuralkodó,közelrőlmegtapasztaltszomorúviszonyokkalvetjükössze,
amelyekhezképestCsehszlovákiábanélénkpolitikaiésegyesületiélet,mindenszintű
oktatáséssokoldalúkulturálisfejlődésvártaőket,valamintrészvételagazdaságiélet-
ben.MitkínálhatottnekikazújMagyarország?arról,hogymennyirevoltőszinteafel-
ajánlottautonómia,ésáltalábanmilyenvoltanemmagyarokhozvalóviszonyulás,a
legújabbkutatások tanúskodnaka legjobban.26 Végülnem történikmega filmbena
háborúelőttivagyakétháborúközöttiMagyarországviszonyaivalvalóösszevetéssem.
Mindezttapintatoshallgatásövezi,ígymindenönteltkritikafarizeuséshazugmódon
cseng.szlováktörténésztnemszólaltattakmegafilmben,PopélyGyulátólvalószínűleg
nem lehet objektivitást várni a szlovákok csehszlovákiai helyzetével kapcsolatban,
romsics Ignác pedig feltehetően nem is sejtette, milyen alkotásban fog szerepelni,
igaz,eznemmenti fel.27 PaulGradvohl28 franciatörténészhagytamagátfelhasználni
annakahagyományosmagyarállításnakazillusztrálására,hogyaszlovákiatörténelmi
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24. rudolfkučera fontosabbmunkái közül:Kapitoly z dějin střední Evropy [Fejezetekközép-
Európatörténetéből].Praha,Institutprostředoevropskoukulturuapolitiku,1992.;Közép-
Európa története egy cseh politológus szemével.Budapest,korma,2008.(azutóbbihozépp
PopélyGyulaírtaazutószót.)

25. a szakmai köztudatba a következő művel került be Jeřábek, Miroslav: Za silnou střední
Evropu. Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem v letech 1925–1939 [azerős
közép-Európáért.aközép-európaimozgalomBudapest,BécsésPrágaközött1925–1939
között].Brno,dokořán,2008.

26. Michela,Miroslav:Pod heslom integrity. Slovenská otázka v politike Maďarska 1918–1921
[az integritás jelszava alatt. a szlovákkérdés Magyarország politikájában 1918–1921
között].Bratislava,kalligram,2009,67–75.p.

27. romsics Ignác a 20. századi történelem legnevesebbmagyar szakértői közé tartozik, és
munkáinakmárcsakrövidfelsorolásaistúlságosanmegterhelnéeztazírást.szlováknyel-
venakalligramkiadómegjelentetteA trianoni békeszerződést(2006)ésAz 1947-es pári-
zsi békeszerződést(2008).

28. Gradvohl,Paul(ed.):Nouvelles institutions et nouvelles élites. L’enjeu hongrois.Paris,CIEh,
1995.;Gradvohl,Paul(ed.):Construction de la mémoire du XXème siècle en Hongrie… Paris,
CIEh, 1997.; Gradvohl, Paul (ed.): Budapest 1956: au prisme des nouvelles sources.
nanterre,associationdesamisdelaBdIC,2006.



területérőlszólóérvekagyaglábakonállnak,mivelszlovákia1918előttsosemlétezett
önállóközigazgatásiegységként, és sohanem rendelkezetthatárokkal, ami végül is
igaz.Gradvohlfolytatásaviszont,miszerintjogilagmegalapozatlanvoltszlovákiaelfog-
lalásaacsehszlovákhadseregáltal,márnemigaz.az,hogyanagyhatalmakelfogad-
tákCsehszlovákialétrejöttét,késztényvolt,csakúgy,mintatörténelmiMagyarország
felbomlása.kétteljesenújállamszületett,mindösszeaköztükhúzódóhatárvonalnem
voltkijelölve.azegyesdemarkációsvonalakazújhatárideiglenesmegállapításáratett
kísérletekvoltak.

Ebben az a legjobb, hogy egy ilyen filmminőségétmagyar közegben elsősorban
annakalapjánítélikmeg,hogymennyirehazafias.Pontosabbanmondva:magyarhaza-
fias.Milyenisezahazafiasság?„hazaszeretet,tenniakarás,amagyarságtudatmeg-
éléseegysajátos történelmihelyzetben”–éséppeneztnyújtjaMatúz filmjea lelkes
recenziószerint.29

a Nagy Magyarország harmadik, szlovák száma érdemli a legtöbb figyelmet.
Megtalálhatókbennemindazokanegatívsztereotípiák,amelyekaszlovákokróllétez-
nekéshatnak.soktekintetbentipikusmáratöbbmintfigyelemreméltóbevezetőis,
amelyet érdemes idézni: „őszintén beismerjük, nem arra törekedtünk, hogy a szlo-
vák–magyar megbékélés jegyében készítsük el a jelenlegi kiadványt. Egyrészt nem
kötöttminket semmilyenállamiegyezmény, kutatásiegyüttműködés,pályázatipénz,
ígymegengedhettükmagunknakaztaluxust,hogyönállóantudtunkgondolkodniatör-
ténelmikérdésekben.Másrésztazértsemvoltszempontakényszeredettkompromisz-
szumkeresés,merttapasztalatainkszerintaznemállmásból,mintsűrűbocsánatké-
résekből,amiketaszlovákokkalszembenazelmúltezerévbenelkövettünk,pontosab-
bannemkövettünkel.Felkellismerni,hogyaszlováktörténelemjelentősrészefelte-
véseken, megalapozatlan következtetéseken alapul, bizonyos esetekben nem több
gyermekmesénél.Gondoljunkcsakarra,hogyamostkészülőközösmagyar–szlovák
történelemkönyvalkalmazzaateljesmértékbentörténelmietlen»ősszlovák«kifejezést.
nemlennevelegond,haeza18.századiszlovákokattakarná,denemerrőlvanszó.”30

Ilyenbevezetőutánazegyesírásokmársemmilyenmeglepetéstsemtudnakokoz-
ni.Balassazoltán(aszlovákWikipédiaszerintkassánélőmagyartörténészéspubli-
cista,mellesleg végzettségét tekintve vegyészmérnök) az első két cikk szerzőjeként
annyi értelmetlenséget állít a „honfoglalás” korabeli kárpát-medencével, valamint a
nagymorvaBirodalommalésvezetőivelkapcsolatban,hogyaztméga19.században
semírhattavolnamegjobbanegy,azállamhozlojálistörténész.Ezteljesmértékben
összhangban áll a hivatkozott irodalommal is (többek közt Ladislav Ťažký, Ladislav
zrubec,FrantišekBokes!!!),31 vagymásképpmondva:összhangbanvanaszlováktör-
ténettudományteljesignorálásával.aszerzőolyanmértékbenhasznosítjaaz„ősszlo-
vákokról”szólóértelmetlenelméletet,hogysajátdilettantizmusábantöbbszörösenis
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29. Juhászannamária:alegbátrabbváros.Valóság,53.évf.(2010)2.sz.114.p.
30. atótatyafiak.Nagy Magyarország,1.évf.(2009)3.sz.3.p.
31. LadislavŤažkýprózaíró,Ladislavzrubecpedigtényirodalmatművelőpublicistavolt,amár

1968-banelhunytFrantišekBokestörténészkénta19.századdalfoglalkozott.



felülmúljaazt.PéldáulrobertFicokritizált történettudományikitérőjétEdvardBeneš
álláspontjávalpipáljaleanagymorvaBirodalomról!állításaibólillusztrációképpentöb-
betisidézhetünk:azún.nagymorvaBirodalom„csakazújkoriszlováknacionalistatör-
ténetírásszülötte.[…]aszlovákokabbanazidőbennemléteztek,mintmodernnemzet
csakvalamikora18.századótaléteznek.nagyMoráviaamorvákállamavolt,éssenki
másé.”32 komolyabbemlítéstBalassakövetkező,Hol voltak a középkorban a szlová-
kok? címűcikkesemérdemel. Jellemzőviszont,hogyaz ilyen írásokhozegyszlovák
állampolgárt használtak fel, igaz, vegyészt és kassai idegenvezetőt.33 ha az ilyen és
hasonló,szakszerűtlencikkekközlésénekazacélja,hogybővítsékamagyarokisme-
reteitaszlovákokról,nem lehetszómásról,csak rosszindulatról.haviszontaz ilyen
szakszerűtlen cikkek közlésének az a célja, hogy demonstrálják a szólás- és véle-
ményszabadságot,azteljesenhiteltelenítiazemlítettfolyóirattudományosjellegét.ha
pedigacélaszlováktörténelem„meseszerű”jellegénekterjesztése,akkorazta19.
századbansemcsináltákvolnajobban.

Ezértérdemelfigyelmetegymásik,amodernszlováknemzet1792–1863közötti
kialakulásárólszólócikk,amelyneksemmilényegesetnemlehetfelróni.szerzőjének,
demmelJózsefnek,34 atehetséges,fiatalmagyartörténésznekésszlovakistánakazon-
banmindenképpmegkellettvolnagondolnia,hogyhovaküldibeazírását.Vannakdol-
gok, amiket tisztességes társaságban egyszerűen nem illik tenni, a történész pedig
nemcsakaszövegéértfelelős,hanemazértis,hogyholjelentetimegésmilyenfórum
elé terjeszti. sajnos demmel József hagyta magát kihasználni (nem szeretném azt
hinni,hogyszándékosantette),legitimálvaígyazegészlapszámtudományosságát,és
végeredménybenahitelesség látszatát kölcsönözvea tájékozatlan olvasók számára
mindenbennetalálhatóbadarságnak is.Ezt természetesenügyesen fel ishasználta
bevezetőjében a szerkesztőség anonim képviselője. demmel cikkének szolidsága
ebbenakontextusbanmárcsakmásodlagoséslényegtelenelem.akétkövetkezőcikk-
benGulyásLászlóCsehszlovákia létrejöttével foglalkozik– főképpazokkalaküzdel-
mekkel,amelyeketapárizsibékekonferenciánahatáraiértvívott–, illetveaszlovák-
kérdést elemzi a két világháború közötti Csehszlovákiában.Gulyás sem fogja vissza
magát a prágai centralizmus és csehszlovakizmus bírálatában. az 1938. októberi
komáromitárgyalásokrólPopélyGyulaírt.BaloghGáborSzlovákia a nácizmus szolgá-
latában címűírásalehetőségetkínálaRubicon máremlített,hasonlószövegévelvaló
összevetésre. az utóbbival ellentétben Balogh cikke ugyan kellő figyelmet szentel a
szlováknemzetifelkelésnekis,deidézőjelbenemlítiésaztállítja,hogyafelkelésolyan
tisztítótűzként hatott, amelyben a szlovákok lemostákmagukról a vért, a nácizmus
mindengaztettéértpediganémetekreésamagyarokrahárítottákafelelősséget–a
csecsemőktől az öregemberekig –,miközben elűzésükkel és a zsidók aztmegelőző
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32. Balassa zoltán: a kárpát-medence a magyar honfoglalásig. Nagy Magyarország, 1. évf.
(2009)3.sz.7–8.p.

33. Ezzelkapcsolatban lásdholec,roman:redLightdistrictposlovensky [redLightdistrict
szlovákul].História,9.évf.(2009)3–4.sz.2.p.

34. demmelJózseflegfontosabbmunkája:„Egész Szlovákia elfért egy tutajon…” Tanulmányok
a 19. századi Magyarország szlovák történelméről.Pozsony,kalligram,2009.



elhurcolásával szinte megvalósult hlinka és Tiso álma az etnikailag homogén
szlovákiáról.35 Éppa„szinte”szócskábanrejlikakülönbségamaiszlovákiaésMagyar-
országközött.GulyásLászlóegymásikcikkbenaz1948februárjátkövetőfejleménye-
kettaglaljaabársonyosforradalomig,aszlovákköztársaságlétrejötteutániidőszakról
pedigkissBalázsír.atovábbiakközülérdekesmégaszlovákmúltnélkülifővárossal,
az1919.februáripozsonyivérontássalvagyaszlovákállamicímermagyarországijel-
képből való születésével foglalkozó cikk. aCsákMátérólmint szlovákkirályról szóló
szövegfeladatapedigkétségtelenülaz,hogybebizonyítsaaszlováktörténelemállító-
lagosmeseszerűségét.Érdekeslennemegkérdezni,hogymilyentudományosírásban
találhatóezakipécézettostobaság.36 atörténelmiMagyarországnemzetiségipolitiká-
jánakvisszásságaitismétBalassazoltánpróbáljamegbagatellizálni.alapbanhelyet
kapottegyírásazostobaszlováknyelvtörvényrőlis,deahhoz,hogyamagateljesértel-
metlenségében kibontakozzon, egyáltalán nem kellett volna féligazságokhoz és ten-
denciózusképekhezfolyamodni,ahogyaztaszerző,BodonyiIlonatette.37 Főképpaval-
lásgyakorlatterén,amagyarmisékugyanisamindennapiéletmegszokottrészétképe-
zik, nemcsakdél-szlovákiában, hanem Pozsonyban és kassán is, a befejezésül fel-
hangzómagyarhimnuszpedigegyáltalánnemszámítritkaságnak.Ezperszekétségte-
lenültöbbetmondanaavalóságról,mintatemplomajtókonlévőközleményekfényké-
pei,különösen,haazokszövegeaszlovákmellettgyakranavilágnyelvekenisolvasha-
tó. hasonló, csak magyar nyelvű hirdetmények fényképeiből több tucatnyit lehetne
összegyűjteni–ezazonbanBudapestrőlnemmegy,főlegpedigakkornem,hanemillik
beleazelőzeteskoncepcióba.MihályiMolnárLászlóazzalacéllalírtamegszövegét,
hogymegvizsgáljaamagyarokképétaszlováktörténelemtankönyvekben.szemrehá-
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35. BaloghGábor:szlovákiaanácizmusszolgálatában.Nagy Magyarország,1.évf.(2009)3.sz.
47.p.szlovákianevébenaz„sz”betűtgondosananácihorogkeresztbőlalakítottákki.

36. EzzelkapcsolatbanlásdMacho,Peter:MatúšČákTrenčianský–slovenskýkráľ?[Trencséni
CsákMáté–szlovákkirály?]Inkrekovič,Eduard–Mannová,Elena–krekovičová,Eva(eds.):
Mýty naše slovenské [amiszlovákmítoszaink].Bratislava,aEP,2005.104–110.p.Ezzel
összefüggésbennemlehetfigyelmenkívülhagyniegy,aszékelyekrőlszólótudományoskon-
ferenciafrissenmegjelenttanulmányköteténekcímét.akonferenciáradebrecenbenkerült
sor 2009. október 2–3-án, két akadémikus és az ottani egyetem további neves tudósai
jelenlétében. a tanulmánykötet címe nem igényel további kommentárt (Takács Péter
[szerk.]:Csaba királyfi elárvult népe. Székely konferencia 2009. október 2–3. debrecen,
Erdély-tört.alapítvány.2009.)anaivbevezető,csakúgy,mintaszerkesztőtanulmányarop-
pantérdekeséslélegzetelállító„honismereti”hozzájárulásatörténelemmitologizálásához,
amitsajnosszakértőkrészvételelegitimál.Ésezenazaténysemváltoztatsemmit,hogypél-
dáulhermannMihályGusztávírásaaszékelyvirtuálismúlttalésatörténelmimítoszszere-
pévelfoglalkozik.hasonlóajellegemégtöbbtucat,jegyzetapparátussalellátott,dekimon-
dottantudománytalantartalmúírásnakis.nemcsoda,hogyamitológiakellőmegkülönböz-
tetés nélkül a tankönyvekbe is bekerül. a szlovákiai helyzettel kapcsolatban lásd holec,
roman:Red Light District… i.m.(33.jz.).

37. BodonyiIlona:Idők szorításában. A magyar kisebbség helyzete a szomszédos országokban
1920 és 1933 között. szentendre,kairosz,2002.aszerzőelőszavátmegtaláljukegyjelleg-
zetes,„magyaroptikával” írt trianonikiadványban is:VecseklőyJózsef:Nemzetgyilkossági
kísérlet – Trianon (1919. Párizs).Lakitelek,antológia,1993.



nyásaimeghaladjákugyanacímkereteit,ámezsemmitsemváltoztatazonatényen,
hogytöbbkritikusmegjegyzésemegalapozott.Vannakvitathatóakis–mivelhogytan-
könyvekrőlvanszó,amelyektörvényszerűenleegyszerűsítenek–,deelőfordulnakkife-
jezetten pontatlanmegállapítások is. nézzünk legalább egy példát. az a körülmény,
hogyTiszaIstvánaz1914.júliusiminisztertanácsonellenezteaháborút(denemsza-
vazott ellene, mivel egyszerűen nem került sor szavazásra), Tisza és Magyarország
további sorsának kontextusában a tankönyv számára kifejezetten irreleváns. Mint
ahogyaz is,hogyTiszaahadüzenetbevégülbeleegyezett.38 hogyanábrázolnáezta
szerző egy tankönyvben? hiszenMagyarország (és Tisza is) kezdettől fogva aktívan
résztvettaháborúban,ahónapokmúlásávalpedigegyrenőttazétvágyaaháborúval
megszerezhető új területekre. kétségkívül a jogos megjegyzések közé tartozik a
magyartulajdonnevekírásánakszabályairavonatkozókritika,amelyekértelmetlensé-
genemcsakanemnyelviszabályokbólkövetkezik,hanemabbólis,hogycsakamagyar
nevekre vonatkoznak. sajnálatos, hogy a szlovák tankönyvekben ilyen butaságokkal
lehettalálkozni,ámaztishozzákellehheztenni,hogyaHistorický časopis ésavezető
szlováktörténészekegészegyszerűennemtartjákbeeztaszabványt.Ezzelszemben
azutóbbiidőbenamagyarszakirodalombanegyretöbbszörfordulelőazaneméppen
korrektgyakorlat,hogyaszlovákvárosokéstelepüléseknevétmagyarformábanírják
idegennyelvűszövegekben;hogya történelmimagyarelnevezésekethasználjákpél-
dáulaz1918utániidőszakbanis,azemlítetttelepülésekjelenlegihivatalosnevének
feltüntetésenélkül;hogyolyanembereknevét írjákmagyar formában,akiknekazon
kívül,hogy1918előttszülettek,semmiközüknemvoltamagyarkörnyezethez,vagy
olyankorbanéltek,amikoranevüket latinul írtákalá,amaiértelembenvettetnikai
identitásrólpedigfogalmuksemvoltstb.Eznemmegintakettősmércealkalmazása
voltaképpen?denemiskellolyanmessziremenni.amikoraNagy Magyarország szer-
zőialapbanvéletlenülfelhasználjákazújabbszlovákirodalmatis,hogyanlehetséges,
hogyaPozsonyban,kassánvagyTurócszentmártonbanmegjelentkönyveknélakiadás
helye kizárólag magyarul van feltüntetve, azaz Bratislava, košice és Martin helyett
Pozsony,kassavagyTurócszentmárton?Vagymárazazelvsemérvényes,hogyaköny-
vekcímlapjánszereplőinformációkamérvadók?VagyezlennenagyMagyarországa
gyakorlatban?Végülnem feledkezhetünkmegkissBalázscikkéről semaszlovákiai
neonáciszervezetekről.hogyezektöbbségérőlcsakaszakértőktudnak,nemjelenti
azt,hogylekellenebecsülnieztazáramlatot.Mégakkorsem–vagyéppenakkornem
–,amikoramagyarországiutcákonaMagyarGárdajólszervezettegységeimenetelnek
alakzatbafejlődve.azelőzőszámegyikcikkébenviszontaszerző(druczaattila)kike-
rülteagárda ideológiaimeghatározását,azpedig,hogymegpróbáltatörténelmikon-
textusba helyezni, közvetve úgy hat,mintha aláhúzná indokoltságát, illetve tagadná
rendkívüliségét.amagyarságésamagyarságbiztonságánakmegvédése(tulajdonkép-
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38. atémalegújabbtudományosfeldolgozásátlásdifj.BertényiIván:TiszaIstvánésazI.világ-
háború.InromsicsIgnác(szerk.):Mítoszok, legendák és tévhitek a 20. századi magyar tör-
ténelemről. Budapest, osiris, 2005, 40. p. és tovább, különösen 46. p. ugyanakkor a
Trianoni Szemle második évfolyamának első, Tisza Istvánnak szentelt száma (2010/1.)
raffayErnőcikkévelújraaháborúkirobbanásávalkapcsolatosTisza-mítosztápolja.



penkitőlis?)ígyabbanaszínbentűnikfel,mintaGárdaazállampolgárikötelességtu-
datmegnyilvánulásalenne–vagyártatlankatonásdi.

aNagy Magyarország elsőévfolyamánaknegyedikszámaamagyartörténelemlegje-
lentősebbállamjogiokmányaitjárjakörülazaranybullátólegészenazáprilisitörvényekig,
valamintazegyesalkotmányosdokumentumokat.Mindeztnéhány román témájú cikk
egészítiki,példáulandreiŞagunapüspökről(„politikaikalandorról”),akitarománoknem-
zeti hősként tartanak nyilván. Vele a magyarbarát román mecénást, Gozsdu Manót
(EmanuilGojdu)állítjákszembe.amásodikévfolyamelsőszámátaszerkesztőkhorthy
Miklósnakésamásodikvilágháborúbefejezésénekszentelték.horthytviszont,Şaguná-
tóleltérően,mégvéletlenülsemértékelik„politikaikalandorként”.

Végülmeg szeretnék említenimég egy jellemzőmozzanatot, amely hagyományosan
megtalálhatóanemzetiségikérdésésTrianonmagyarértelmezéseiben.1918előtta
statisztikaimagyarosításazállamnemzetihomogenizálásárairányulómindentovábbi
törekvésegyikfontoslegitimációseszközevolt.astatisztikaimagyarosításcéljaazvolt,
hogybizonyítsaamagyarságszámbelitúlsúlyát,ésmegindokoljaazennekmegszilár-
dításáratetttovábbilépéseket.Egészsormódszerszolgáltaezt,amelyek–valójában
vagycsakformálisan–befolyásoltákazemberekidentitását.astatisztikanemegyszer
nemisjelenítettemegvalódi identitásukat(azadatgyűjtésgyakorlataehhezelégtág
teretbiztosított),ésazakkoripolitikaielitekönbecsapásáraszolgált.Egyúttalellensú-
lyozniakellettameddőésértelmetlenmagyarosításgyengeeredményeit is.Ezekaz
eredményekmelleslegmaamagyarosításegészjelenségénekabagatellizálásáraszol-
gálnak,amitegyszerűenúgyhívhatunk,hogy„kényszerbőlerény”.ugyanakkorasta-
tisztikákkalkapcsolatbanamagyartudomány–célzatosságábanés instrumentalizá-
lásában–isszívesenengedettakorabeliönámításnakésillúziónak,és„elhitte”asta-
tisztikákadatait, jelenlegpedigáltalánosavelükvalóérvelés.Ezelsősorbanalegin-
kábbmanipulált1910-esstatisztikáravonatkozik.39

amagyartörténetírásbanmindigszívesen,időnkéntszószerintmegszállottsággal
határos módon hasonlítgatják össze a nemzetiségi összetételt a történelmi
Magyarországutolsó(1910)ésCsehszlovákiaelső(1919vagy1921)statisztikáialap-
ján.Gyakorlatilagnincsolyankiadvány–beleértvealegkomolyabbakatis–,amely,ha
csakszóbakerülanemzetiségiviszonyokalakulása,netámaszkodna–egyetlenkom-
mentárnélkül–az1910-esstatisztikára.Miközbenamagyarkollégák jól ismerikaz
államáltalkövetett,anemzetiségistatisztikaelékitűzöttcélt,amelyhezténylegesen
nemcsak az anyanyelvre vonatkozó kérdésmegváltoztatása (vagyis helyettesítése a
legszívesebbenhasználtnyelvkategóriájával)vezetett–jóvalnagyobbteretengedvea
szubjektivitásnak–,hanemamunkáltatók,hivatalokésazállamnyomásais.ámami-
benmegtudunkegyezniegypohárbormellett,azsohanemjelenikmegírásban.Eza
Janus-arc, amelymástmutat külföldön,mint odahaza, nem ritka.köztudott, hogy a
nemzetiségitérképeknélmégaszínhasználatnakismegvannakamagukíratlansza-
bályai,ésezeketméga21.századbanishasználják.Bizonyáraegyáltalánnemvélet-
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39. Mésároš,Július:somedeformationsintheInterpretationofCensusesinrecentMagyar–
slovakControversies.InSlovaks & Magyars.Bratislava,Mksr,1995.63–84.p.



len,hogyaTrianoni Szemle negyedikszámánakmellékletétMagyarországfényespapír-
ra nyomtatott nemzetiségi térképealkotta, amelyet (természetesen) az1910-es sta-
tisztikaalapjánkészítettekel.

annakidejénamagyartörténetírásbanmeghonosodottanevestörténész,hanák
Péternézetearról,hogyanemzetiségiösszetételváltozásaibanmeghatározószerepet
játszottazamodernizációsfolyamat,amelykifeléapolgáritársadalomkialakulásában,
iparosodásban, urbanizálódásban és a közlekedési hálózat kiépülésében nyilvánult
meg.Másszóval:azasszimilációstrendekamodernizációtermészetesvelejáróivoltak,
amitazakörülményisalátámasztott,hogyazasszimilációfőképpavárosiésgazda-
ságilagfejlettebbkörnyezetbenérvényesült.Eztamegállapításáthanákkésőbbkorri-
gálta,éselismerte,hogyaspontánfolyamatokatkétségkívülgyorsítottákacéltudatos
kormányzatiintézkedések,főlegazoktatáspolitikaterületén.40

aszlovákhistoriográfiamáregysorbizonyítékkalszolgáltarranézve,hogyamagyar
népesség növekedése nem magyarázható a demográfiai trendekkel, de nem függött
összeaz iparosodás,sőtmégamodernizáció folyamatávalsem.Végül JúliusMésároš
harmincmezőgazdaságitelepüléskonkrétpéldájánbemutatta,hogyazottélőszlovákok
aránya 1880–1910 között 71,4%-ról 45,4%-ra csökkent, ezzel szemben a magyarok
aránya28,6%-ról54,6%-ranőtt.Miközbenolyan településekről volt szó,aholahárom
említettasszimilációstényezőegyikesemérvényesülhetett,ésamagyarosításkifejezet-
tenagazdaságonkívülitényezőkművevagyazún.statisztikaimagyarosításeredménye
volt.„amagyarosításazabizonyosgazdaságonkívülitényezőazasszimilációsfolyama-
tokban–írtaMésároš–,amelynekhosszantartóhatásáraeltorzultazetnikumokkeve-
redésénektermészetesfolyamata[…].”41 agazdaságiösszetevőktúlbecsülésétvégülegy
másikszlovákpéldánésanyagonszarkaLászlóismegerősítette.szerinteaszlovákkör-
nyezetben,azazatúlnyomóanszlováklakosságúrégiókbanfekvővárosokbanazasszi-
milációnak nem lett volna esélye a zsidó lakosság asszimilálódása nélkül, ráadásul a
magyarvállalkozók,szakemberek,hivatalnokokésszakképzettmunkásokbeáramlásá-
val létrejöttszigethosszabbtávontehetetlenvoltakörnyezővidékhatásávalszemben
(lásdLiptószentmiklóspéldáját).Érvényesültazazalapvetőasszimilációstörvényszerű-
ség,hogyakörnyezőtengervégülelnyeliaszigetet.Eznemcsakpéldáulazalföldiszlovák
népességrevagyabudapestiszlovákelemrevonatkozik,hanemmagukraaziparosodó
városokrais,amelyekbeazőketkörülvevőrégiókbóláramlottazipariproletariátussorait
gyarapítómunkaerő.ahatékonyiskolapolitikaésmásállamiintézkedéseknélkülszintén
nemlehetettvolnaamagyarosítócélthosszabbtávonelérni.42 azállamipolitikatermé-
szetesengyorsíthatjavagylassíthatjaazegyesfolyamatoksebességét.
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40. hanákPéter:Magyarországtársadalmaaszázadfordulóidején.InhanákPéter(főszerk.)–
MucsiFerenc(szerk.):Magyarország története tíz kötetben. 7/1. köt. Magyar ország törté-
nete 1890–1918.Budapest,akadémiaikiadó,1978,414.és418.p.

41. Mésároš,Július:Maďarizáciaaasimilácia. [Magyarosításésasszimiláció] InPodrimavský,
Milan–kováč,dušan(eds.):Slovensko na začiatku 20. storočia.[szlovákiaa20.századele-
jén].Bratislava,Veda,1999,47.p.Ezzelkapcsolatban lásdMésároš, Július:Some Defor -
mations... i.m.82–83.(39.jz.).

42. szarkaLászló:Migrációésasszimilációaszlováknemzetiségirégióban.InKutatás – mód-
szertan. (Rendi társadalom-polgári társadalom 2.).Gyula,BékésM.Lvt.,1989.476–479.p.



katusLászlólegújabbanazasszimilációstrendeketésaszlovákokszámánakcsök-
kenésétakivándorlássalmagyarázza,amibiztosancsakrészbenigaz,miközbenjog-
galállítja,hogyamagyarnyelvismereteazasszimilációésazidentitásváltásalapvető
(denemelengedhetetlen)előfeltételevolt.szinténjoggalállítja,hogyaszlovákulbeszé-
lő548000magyarközött(1910)elmagyarosodottszlovákokisvoltak.aszlováktörté-
nészviszontaztmondja,hogyelsősorban elmagyarosodottszlovákokvoltak.Ebbena
szlovákésamagyartörténészekmárnemfognakegyetérteni.amagyarstatisztikákat
éspontosságukatviszontkatussemengedimegkérdőjelezni.43

Figyelemreméltó,hogyamagyarszövegekbenfarizeusmódonsehol,méglábjegy-
zetben sem említikmeg az 1910-es statisztikával szembeni logikus fenntartásokat,
amiketviszontminden1918utáninemmagyarstatisztikaellenelővesznekéslobog-
tatnak.Ésmegintakettősmércénélvagyunk.

amagyartörténészekateljesenkülönbözőszámokonésamagyarnépességmere-
dek csökkenésén szokták bemutatni az eltorzított, elfogult és ezértmegbízhatatlan
csehszlovákiainépszámlálást,amelyállítólagkülönfélefenyegetésekkelszorítottalea
magyarok–anépesség1910-esösszeírásakorrögzített–magasarányát.acsehszlo-
vákstatisztikákugyanakkorhűentükrözhetikazújrendszererőszakosmagyarellenes
intézkedéseit is, amelyek a magyar elem tömeges meneküléséhez vezettek, végül
pedigamaradóknálsajátidentitásukkényszerűmegtagadásához–mindeztannaka
függvényében,mitakaraszerzőbizonyítani,éshogyakar-ehinniastatisztikaiadatok-
nakvagynem.sehogymáshogynemislehetmegmagyarázniilyenradikálisváltozáso-
kat.Mindkétkoncepciótésmegközelítéstcélzatosanéspolitikailaghasználják.

azefféleösszehasonlítgatásazonbantöbbokbólsemtekinthetőkorrektnek.Mígaz
1910-es nemzetiségi statisztikát egyáltalán nem vonják kétségbe és készpénznek
veszik, az 1919-es és 1921-es népszámlálásokról azt állítják, hogy nemobjektívek,
adataikpedigtorzak.aszlováktörténetírásviszontazilyencélzatosmegközelítésektől
eltérően nemcsak az állammagyarosító törekvéseit összesűrítő 1910-es statisztika
megbízhatóságátkérdőjelezimeg,hanem–alakosságnemzetiösszetételevonatko-
zásában–ugyanígynemtartjateljesenobjektívnekakétcsehszlovákstatisztikátsem,
tekintettel a népszámlálás lebonyolításának idejére. Mi több, az 1919-es rendkívüli
népszámláláseredetilegabékekonferenciánakvolthivatottalapadatokatbiztosítania
szlovák–magyarhatárkijelöléséhez.Egyrészttehátavalóságban–figyelembevéveaz
akkori problémákat–a „statisztikai”magyarokközül sokanmégekkor semmerték
szabadonkinyilvánítaninemzetiségüket.az1919-esstatisztikaértékeitehátcsaktájé-
koztatójellegűek.44 Másrésztmindkétstatisztika(az1919-esésaz1921-es)eredmé-
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43. katusLászló:azöntudatosodásútja.Rubicon,20.évf.(2009)5.sz.50.p.Ezzelkapcsolat-
banlásddušankováčtovábbraisérvényes,többmint20évvelezelőttireakciójáthanák
Péter ungarn in der donaumonarchie. Probleme der bürgerlichen umgestaltung eines
Vielvölkerstaates(Wien–München–Budapest,Verl.fürGeschichteundPolitik–r.oldenburg
Verlag–akadémiaikiadó,1984.)c.könyvérőlírtrecenziójában.Historický časopis,35.évf.
(1987)2.sz.317.p.

44. Žudel, Juraj–očovský, Štefan: die Entwicklung der nationalitätenstruktur in der
südslowakei.Österreichische Osthefte,33.évf.(1992)2.sz.293–294.p.



nyeiissokatelárulnak.haösszehasonlítjukőket,akkorjólláthatóváválikazazeltoló-
dás,amelyanémetésfőlegamagyarnemzetiségfelvállalásátólazsidónemzetiség
vállalásának irányábanment végbe. Egyébként hozzávetőlegesenmindkét felmérés
eredményeikésőbbbeigazolódtak.45

az1918előttimagyarországiésakésőbbicsehszlovákiainépszámlálásokmecha-
nikusösszevetésesorángyakranmegfeledkeznekarról,hogyacsehszlovákstatiszti-
kákanemzetiségrekérdeztekráésanemzetiségekmásskálájátkülönböztettékmeg,
mint amagyarországiak. Ez újfentmásmilyenmegközelítés volt, tovább csökkentve
ezzel az egyesmérések összehasonlíthatóságát. Valóban objektívnek tehát csak az
1930-as statisztikát lehet tekinteni, de az összehasonlítás vonatkozásában arra is
ugyanúgy érvényesek amár említettek, különösen ami az eltérőmódszertant és az
1910-esnemzetiségistatisztikaszándékostorzításaitilleti.

Tekintsükmostmegamélyebbelemzésigényenélkülkét,anemzetiségvonatko-
zásában nem túl megbízható összeírás eredményét. az 1910-es statisztika alapján
hagyományosanmagyarvárosnaktartottkassapéldájánhasonlítsukösszeaz1910-es
ésaz1921-esadatokat.

1. táblázat. kassalakosságánaknemzetiségiösszetétele1910-benés1921-ben

amagyaroktöbbmint50%-oscsökkenése–astatisztikaszerintvalamiveltöbbmint
egyévtizedalatt,devalójábanaligtöbbmintkétévalatt–nemtermészetes,éstetszés
szerintmagyarázhatóaz1918–1921közötti időszakkülönfélekarhatalmi intézkedé-
seivelésaz1921-esadatoktorzításaival(denemaz1910-esadatokéival!).

nézzükmostmeganépességalakulásátnemcsakebbenarövididőszakban,hanem
hosszabbidőbelikontextusban.46 Ígyhirtelenéppazutolsómagyarországistatisztikák
tűnnek „abnormálisnak”, amelyek amagyarok számának évtizedenkénti 10-20%-os
növekedésérőltanúskodnak.hapedigösszevetjükaz1850-eskiindulásiállapototaz
1921-eshelyzettel,akkoraztlátjuk,hogyazemlítetttöbbmint70évreesőkülönbsé-
gekegyáltalánnemnagyok.Joggalkérdezhetjük,hogyaz1921-esállapottulajdonkép-

 1910 1921 1910 1921 
 Abszolút számokban Százalékban 
Magyarok 33 350 11 206 75,4 21,2
Szlovákok 6 574 31 572 14,8 59,7
Németek  7,2 4,0
Zsidók   10,0
Összesen 39 924 42 778  
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45. Tišliar,Pavol:Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919 [az1919-esrendkívüli
népszámlálásszlovákiában].Bratislava,statis,2007,103.p.

46. Šalamon,Pavol:demografickývývojkošícvrokoch1848–1870.I.Slovenská archivistika,
26.évf.(1991)1.sz.56–77.p.Šalamon,Pavol:demografickývývojkošícvrokoch1870–
1918. II. [kassa demográfiai fejlődése 1848–1870; 1870–1918]Slovenská archivistika,
26.évf.(1991)2.sz.44–61.p.



pennemaz eredeti etnikai identitásokhoz való visszatérést jelenti-e,miközbena fő
„vesztesek”anémeteklettek?

2. táblázat. kassalakosságánaknemzetiségiösszetétele1850–1921között(%)

VégülTrianonnalkapcsolatbanegymásmellétennéknégykiadványtésötszerzőt,akik
mintegyháromkülönbözőmagyarmegközelítéstkínálnakatrianonitémáhozésa20.
századi történelemhezmintegészhez,annakmindenkudarcávalegyütt.a legszínvo-
nalasabbszövegekablonczyBalázsészeidlerMiklósmunkái,igaz,azutóbbinálinkább
Trianon poszttrianoni utóéletéről, programszerű revíziójáról és az irredentizmus esz-
méjéről van szó a második világháború végéig.47 közvetlenül Trianonnal foglalkozik
azonban romsics Ignác már említett műve, amelynek szlovák fordításába sajnos
becsúszottnéhányhiba,valamintPopélyGyulalegújabbmonográfiája.48 Jóllehetmind-
kettőnérződikamáremlítettmagyaroptika,ámannakhangsúlyosságában, illetvea
tudományosság és a forrásszintű alapkutatásokmértékében különbségek vannak a
két könyv között. romsics szövegénekmargóján elmondható, hogy bár ezt-aztmég
kifogásolnilehetnála,munkájárólmárlehetszakmaiszintenvitátfolytatni.49 sőtéppen
azőpéldájánlehetbemutatni,hogyaszlováktörténetírásmindenhiányosságamellett
–azelméletiviszonylatbanfelkészültebbésszemélyivonatkozásbanfejlettebbmagyar
történettudományhozképest–aszlováktörténészekbizonyostémákesetébenmen-
tálisan és megfogalmazásaikban is szabadabbak. akaratlanul is merítenek ugyanis
abból a gyakran kritizált körülményből, hogy szlovákiában a nemzeti múlthoz való
viszonyulás többmint langyos, és nem fenyeget sema történelem igézetében, sem
pedigatörténelemmocsarábanvalóelmerülés,miközbenatörténészekrenehezedő
társadalminyomásisösszehasonlíthatatlanulkisebb,mintMagyarországon.romsics
munkájábólugyanis–összhangbanamagyartörténetírásbanuralkodótrendekkel–az

 1850 1880 1890 1900 1910 1921 
Magyarok 28,5 39,8 49,9 66,3 75,4 21,2
Szlovákok 46,5 40,9 33,6 22,9 14,8 59,7
Németek 15,6 16,7 13,5 8,1 7,2 4,0
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47. ablonczyBalázs:Trianon-problémák.Kommentár,2.évf.(2007)4.sz.57–67.p.;ablonczy
Balázs:Trianon-legendák.InromsicsIgnác(szerk.):Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. szá-
zadi magyar történelemről.Budapest,osiris,2005,132–161.p.;zeidlerMiklós:A revíziós
gondolat.Pozsony,kalligram,2009.a2001-esmunkamásodik,bővítettkiadásárólvanszó.
Ebbenazösszefüggésbenemlítenémmeg–mintpozitívkivételt,amelymegerősítiasajnos
továbbraisérvényesszabályt–ablonczyBalázsegyedinekszámítórészvételétegyTrianon-
nalkapcsolatosvitában.ablonczyállampolgárkéntéstörténészkéntisbátranszálltvitába
különfélejobboldaliszélsőségesekkelatörténelemportál.hu-n.http://tortenelemportal.hu/
2010/06/trianon-es-a-magyar-tudomany-ujragondolo-konferencia-szegeden/

48. romsics Ignác:Trianonská mierová zmluva.Bratislava,kalligram,2006.;PopélyGyula:A
Felvidék 1914–1920.Budapest,Magyarnapló,2010.

49. holec, roman: romsics, Ignác: Trianonskámierová zmluva. Bratislava, kalligram, 2006.
240.s.Historický časopis,55.évf.(2007)2.sz.367–370.p.



tűnikki,hogyTrianonraéskövetkezményeiresokkalinkábbaháborúésanagyhatal-
makdiktátumakövetkeztébenkerültsor,mintsemasajátmulasztásokmiatt,ésmert
nem sikerült kezelni a nemzetiségi kérdést a soknemzetiségű történelmiMagyaror-
szágon.PedigéppenTrianonlenneazegyiktanulságarra,hogyhaapolitikusoknem
képesekmegegyezni,akkoralogikus„megoldás”következik,amelynekaz„áldozatai”
asajátállampolgárok.Ebbenazesetbenamagyarok,deaszlováktörténelembőlisfel
lehetnehoznihasonlópéldákat,méghozzáa20.századvégérőlis.apolitikusokhibá-
iértésmulasztásaiértegyszerűenapolgárokviselikakövetkezményeket.Végülakár
történetierénnyé,akártörténetisérelemméválikezamegoldás,nemszabadítjameg
atörténésztattólakötelezettségétől,hogyadolgokatavalósnevükönnevezze.

azazegylépéstehát,amelyetromsicsnakmégmegkellenetennie,ahasonlókri-
tikusönreflexió.Mégpediglényegesennagyobbmértékű,mintahogyakönyvébenelő-
fordul.ugyanishaazösszesnemzet(pontosabbanazokpolitikaielitjei)valódihazájá-
naktartottavolnaatörténelmiMagyarországot,ésállampolgáriidentitásuk(nemcsak
az erőltetett lojalitás síkján) ugyanolyan erős lett volna,mint a nemzeti identitásuk,
semmilyennagyhatalminyomássemtudtavolnaőketrávennisajátállamoklétrehozá-
sára.annakakörülménynekugyanis,hogyazegyesnemmagyarnemzetekpolitikai
elitjeiritkaösszhangbanelidegenedtekamagyarállamtól,éseltökéltenaleendőutód-
államokbizonytalanútjáraléptek,elkellenegondolkodtatniamindentörténésztarról,
hogyamagyarországitársadalombannemlehetettmindenrendben.

JogosésindokoltazújonnanmegalakultCsehszlovákiáraésannaksoknemzetisé-
gűjellegérevalóhivatkozás–bárszületésibizonyítványateljesenmásképpfestett.ám
romsicssemmitsemmondarról,hogymivelvoltjobbatörténelmiMagyarország,és
miértéppannakkellettvolnatúlélnie–amikorugyanolyanjelleggelbírt,mintakésőb-
bi Csehszlovákia, egyúttal pedig programszerű asszimilációs politikát folytatott. a
csehszlovákiaikisebbségipolitikamagasabbszínvonalaésademokratikuslégkörakár
aMonarchiatapasztalatainaklevonásaislehetett.nemvéletlenüllettaCsehszlovák
köztársaságamagyarértelmiségiemigrációmenedéke.ugyanakkoraTrianonutáni
magyarállamjellegeéskisebbségpolitikájaaztbizonyítja,hogyatanulságlevonására
ésasajátmulasztásokönreflexiójáranemmaradthely.Vagycsakvalaholaperiférián,
illetveahatárokontúl.Ezpedigkevésnekbizonyult.

az összes magyarországi nemzetiségi statisztika közül a leginkább manipulált
1910-esadatokra való szüntelenhivatkozáskrónikusan ismert sztereotípia, amelyet
romsicssemkerültel.aszerzőatörténelmiMagyarországfelosztásávalkapcsolatban
ír az utódállamok és Magyarország képviselőinek érveléséről a békekonferencián.
Ezeketazálláspontokatkritikánakvetialá,főlegazoknakazismereteknekafényében,
amelyekkel az egyes résztvevők abban az időben rendelkeztek, de amelyeket saját
javukraszándékosaneltorzítottak.aszerzőeljárásasajnosnemteljesenkövetkezetes,
mivelezakritikaihozzáállásnemterjedkiamagyarpolitikusokkijelentéseireésköve-
teléseire,amelyeketkommentárnélkülhagy,pedigakorrektség,kiegyensúlyozottság
ésobjektivitásittismegkívánnáazalaposfelülvizsgálatotéselemzést.

nohaaromsicskönyvéhezvalóhozzáállásomtöbbmintkritikusnaktűnhet,amű
értékei iskitűnnek,haösszevetjükegy,azadotttémábanszületettmásikmunkával.
PopélyGyulaújkönyvének tartalmaolyan,minthaszerzőjeakétvilágháborúközötti
Magyarországon írta volnameg.nincsmögötte semmilyenalapkutatás, ésmár kez-
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dettőlfogvanyilvánvalóantendenciózusszándékokvezetik.Ezdiktáljaamunkatartal-
mátéskoncepciójátis,egymásik,buzgónéspozitívelőjellelhivatkozottrokonjellegű
kiadványhozhasonlóan.50 PopélyegyáltalánnemtörődikaháborúelőttiMagyarország
viszonyaival,sőttöbbetfoglalkozikacsehhatalmiaspirációkkal,minta„Felvidékkel”.
Mára20.századkezdetétőljegyziazokat,értelmezésébenpedigminden–Trianontis
beleértve–acsehimperializmus,acsehtörekvésekésacsehemigrációaknamunká-
jánakeredményekéntjelenikmeg.kitéraz„agresszív”csehtervekreésatovábbiterü-
letszerzésikísérletekreisMagyarországrovására.Interpretációjábanaszlovákokcsu-
pánélettelenbábokésszomszédaikküzdelménektárgyai.szerintefegyveresönvéde-
lemmelamagyaroknaksikerültvolnakiharcolniuklegalábbanépszavazást,ésegyál-
talán nem veszi számításba a helyzet reménytelenségét és az antant nyomását.
BefejezésképpTrianonrólmintaközép-európai térséget tartósandestabilizáló ténye-
zőrőlír,amimáraNagy Magyarország ésarevizionistacsontvázakfeltámasztásának
szintje.Eztaszellemettükrözikaszövegzárómondataiisazösszesmagyarkormány
reményeirőlésvárakozásairól,valamintahatármindkétoldalán–azazaz„elszakított”
területekenis–élőmagyartársadalomabbélihitéről,hogy„leszmégmagyarfeltáma-
dás”.51 atudományosképetvágómagyarnacionalizmuszártkörérejellemzőazarend-
kívülpozitívrecenzió,amelyetPopélymunkájárólkollégája,raffayErnőírtaTrianoni
Szemle immár5.számába(2010.január–március).kikellvárni,vajonnemlepnek-e
megbennünkethasonlónézetekkelavalóbantudományosmagyarfolyóiratokbanis?
Báreztulajdonképpennemislennenagymeglepetés.

Mitlehetmégehhezhozzátenni?Popélytóleltérőenszeretnénkhinniabban,hogya21.
századbanélünk,éshogyakétszomszédosállam lakosaiazEurópaiuniópolgárai,
európaiértékekkel,aholnincshelyükamárszázévessérelmeknekésnosztalgiáknak.
szeretnénkhinniabban,hogymindaz,amirőlittszóesett,bársajnosnemperiferikus
jelenségamagyartársadalomban,deaprofesszionálistörténetírásnakteljesenmások
azértékei,véleményeiésszakmaicéljai.ámaz,hogyTrianonévfordulójakapcsánfoko-
zatosan„nagynevek”isbekapcsolódnakahasonlóantendenciózustevékenységekbe,
valaminthogyennekművelésévelegyretöbbfiataltörténészisfoglalkozik(nemtudni,
melyik a rosszabb), aggodalomra késztet. Félő, hogy amagyar történésztársadalom
többségének (többségének?) lassanmár hagyományoshallgatásanemmás,mint a
társadalminyomástólvaló félelemkifejeződése,amelya legutóbbiválasztásokutáni
fülledt légkörbentovábbfognőni–vagy–neadj’ isten–azegyetértés jele (megint
nemlehettudni,melyikarosszabb).holottéppenatörténésznekkellenealegjobban
tudnia,hogymindenfajtanacionalizmus,amialattaköztudatolyan–fentebbelemzett
–manipulálását,illetveamásnemzetekirántellenszenvetvagykifejezettengyűlöletet
keltő,rosszindulatútevékenységetértünk,apokolbavezetőút.Úgyérezzük,hogybár
aszlováktörténetírásnakamagyarhozképestszámoskoncepcióbeli,elméletiéskuta-
tásihiányosságavan,legalábbkétterületenelőbbretartunk.Egyrésztsajátmulasztá-
sainkfelismerésébenésmegnevezésében,másrésztabban,hogyöntudatosállampol-
gárokmódjáraképesekvagyunkvilágosankifejezniszakmaiálláspontunkata19.szá-
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51. PopélyGyula:Felvidék… i.m.375.p.(48.jz.).



zadihoz hasonló nacionalizmusmegnyilvánulásai, radikalizálódása és nyavalyái kap-
csán.Mégpedigmindtársadalmi(nyelv-éshazafiasságitörvény),mindpedigszakmai
síkon(„ősszlovákok”,hlinkaminta„hazaatyja”,szvatoplukkirályminta„szlovákálla-
miság atyja”, a magyar tulajdonnevek tarthatatlan elszlovákosítása).52 ugyanis
szlovákiábanisjócskánvannakeffélenegatívjelenségek.Egyrészükreráismutattam,
bárjelenírásnaknemezvoltacélja.ámcsakannakvanjogaahatárokontúlranéznie
ésbírálniaazottanihelyzetet,akiodahazasemhallgat,hanemkimondjaálláspontját.
Ezekasorokezértakét,egymáshozannyiraközeli,egyúttalpedigannyiratávolitörté-
netírásérdekébenszülettek.

(Fordította Zahorán Csaba)
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52. arról,hogymárlátszikazalagútvége,éshogyszámosszlováktörténészelvihozzáállásának
megleszazeredménye,tanúskodikahistorickýčasopisegyikszáma,lásdkováč,dušan:
Problémpísaniamienhistorickýchosobnostízobdobiauhorskýchdejín[atörténelmisze-
mélynevek írásának kérdése a történelmiMagyarország időszakából].Historický časopis,
58.évf.(2010)1.sz.135–137.p.;lásdmégakováčszövegérereagálóMilanzemkoírását
(Historický časopis,58.évf.(2010)4.sz.725–727.p.).


