
anevesszlováktörténész,romanholec2 rendkívülérdekes,vitáraingerlőírássalállt
elő Trianon kapcsán a békeszerződés aláírásának90. évében. Elsősorban azokra a
jelenségekreésváltozásokramutatrá,amelyeketazutóbbiidőszakbanfigyeltmega
magyartörténetírásbanésközbeszédben,ésamelyekfőkéntTrianonésa20.századi
történelemegyesproblémáskérdéseikörécsoportosulnak.nyugtalanságátamagyar
történészekáltalhasznált„magyaroptika”,„kettősmérce”,„elfogultság”stb.váltotta
ki,illetveamindebbőlkialakuló„torztörténelemszemlélet”,amelyszerinteaszakma
asszisztálásamellettegyrenagyobbteretnyerMagyarországon.

roman holec szemlátomást őszinte aggodalommal szemléli a cikkében tárgyalt
folyamatokat,ésnemcsupánnemzetifrázisokatpufogtat,amitazismutat,hogykriti-
kusaszlovákiaihelyzetmegítélésekoris.Cikkéből–abírálatokmellett–egyértelmű-
enkiolvashatóazépítőszakmaipárbeszédrevalótörekvés.Éppezértéreztemszüksé-
gét,hogyírásárareflektáljak.3 annálisinkább,mivelaszlováktörténészvalóbanfon-
tosjelenségekrehívjafelafigyelmet,számosesetbenigazatlehetnekiadni,éspéldá-
inakjórészeismegálljaahelyét.ugyanakkornéhol–legalábbisvéleményemszerint
– téved,ésakontextussemmindig teljesenhelyes (aminem feltétlenül csakakét
nézőpontkülönbözőségébőlfakad),ígyavégülösszeállóképreráféregykispontosítás.

Válaszombanelőszörrövidenvázolomaszerzőtéziseit(konkrétpéldáiraazonban
csakelvétve–ésazokközül is inkábbcsakaTrianonravonatkozókra– reagálok,a
kimerítőválaszadástugyanissemterjedelmiokok,semazénkorlátozott illetékessé-
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aTrianon-jelenségpozsonyitükörben
VálaszromanholecTrianonirituálék,avagygondolatoka

magyarhistoriográfiaegyesjelenségeirőlcíműcikkére
(historickýčasopis,58.évf.[2010]2.sz.291–312.p.)1

1. acikkhosszabbváltozataelőszöraTörténelmi Szemle 2011/4.számábanjelentmeg.
2. roman holec (1959): a szlovák Tudományos akadémia Történettudományi Intézetének

munkatársa,apozsonyikomenskýEgyetemtanára.Főkutatásiterületea19–20.századi
szlovákésközép-európaitörténelem.Fontosabbmunkái:Tragédia v Černovej [acsernovai
tragédia,1997],Poslední Habsburgovci a Slovensko [azutolsóhabsburgokésszlovákia,
2001],Aristokrat v službách štátu – Gróf Emanuel Péchy [Egyarisztokrataazállamszolgá-
latában.PéchyEmánuelgróf.2006,Pál Judittal]Coburgovci a Slovensko [aCoburgokés
szlovákia,2010].

3. Bizonyosértelembenszemélyesen isérintveérzemmagamaromanholecáltal felvetett
témákban, mivel egyrészt a Terra recognita alapítvány tagjaként kollégáimmal a
magyar–szomszédpárbeszédelmélyítéséndolgozom,másrészt2010őszétőlazELTEkelet-
EurópaTörténeteTanszékegyikdoktoriszemináriumsorozatánéppTrianonhelyétésszere-
pétvizsgálomalegújabbmagyarhistoriográfiábanésközbeszédben.Jeleníráselkészítésé-
hezBárdinándorszolgáltnéhányhasznostanáccsal,amiketezútonisköszönök.



gem nem teszik lehetővé), majd megpróbálok rámutatni holec megközelítésének
néhányellentmondására,végülaTrianonnalkapcsolatosmagyarésszlováknarratívák
néhányütközésipontjáratérekkikisséaprólékosabban.

romanholecelőszörmegállapítja,hogy„amagyartársadalombelebetegedettatörténe-
lembe”,majdszámoshiányosságotolvasafejére:aszelektívtörténelemszemléletet,az
önreflexióhiányát,azönfelmentőeljárásokésakettősmércealkalmazását(asajáthibák
bagatellizálásátvagyteljesmellőzését),afelelősségáthárítását,azok-okozatiösszefüggé-
sek figyelmen kívül hagyását vagy az elfogultságot.4 a szlovák történész szerint ezek a
súlyoshibákegyregyakrabbanjelentkeznekamagyartörténelmimunkákban,főkéntaleg-
szélesebb olvasóközönséget megcélzó ismeretterjesztő és népszerűsítő jellegűekben.
ugyanakkorkorántsemcsakdilettánstörténészekmunkáirólvanszó– írja–,hanema
szakmanemegyelismertművelőjéről, valaminta legfiatalabbmagyar történésznemze-
dékről.5 kritikájátholec számospéldával támasztja alá, figyelemreméltó spektrumban
pásztázvavégigamaimagyartörténetiirodalmat:aRubicon ésaHistória egyesszámai-
nakcikkeitőlaTrianoni Szemle ésaNagy Magyarország jópárírásánkeresztülA legbát-
rabb város címűfilmig.akiválasztottalkotásokbanszintemindenholrámutata(magyar)
nemzetilátószögreésarészrehajlásra,akétutóbbifolyóiratcikkeibenpedig„azújjáéledt
irredentizmust”isfelfedeznivéli.6 aszlováktörténészkitéramagyarosodás-magyarosítás
kérdésére is a nemzetiségi statisztikákkal és konkrétan kassa lakossága nemzetiségi
összetételénekváltozásaivalösszefüggésben.VégülMagyarországfelbomlásánakmagyar
értelmezésételemziromsicsIgnácésPopélyGyulaegy-egykönyvealapján.

romanholecmegfogalmazása a „történelembebelebetegedettmagyar társadalomról”
nemcsengtúlkellemesen,deakártalálódiagnózisnakistekinthetjük.haelégszigorúak
vagyunk, akkormegállapíthatjuk, hogy amagyar közgondolkodás csakugyan „túlhistori-
zált”,atörténelemgyakranmár-márnyomasztósúllyalnehezedikamagyartársadalomra,
amihozzájárulönismeretiésönértékelésizavaraihoz.ámsúlyostévedéslenneeztvalami
bizarrhungarikumnakvélni,annáliskevésbé,hogyeproblémátnemislehetönmagában,
arégiótöbbinépétismagábafoglalókontextusbólkiragadvaértelmezni.hogyneismen-
jünk túlmesszire,elég,havetünkegypillantástszlovákiáravagyromániára.azutóbbi
húszévbenszámtalanszormegmutatkozott,hogyaszellemiéspolitikaielit„nemzetvédő”
része (sőt nemegyszer gyakorlatilag az egész elit, fegyelmezetten összezárva) mindkét
országbanszinténelőrekiszámíthatóan,„történelmi”reflexekalapjánműködik,ésszinte
mindenrőlugyanaz(értsd:ajavíthatatlanmagyarnacionalizmusésirredentizmus)jutaz
eszébe.ugyanígynemidegenaszlovákvagyrománpolitikaiélettőlsemazesetenkéntgro-
teszk formákat öltő historizálás, amit egyébként holec is elismer.7 ha tehát szigorúak
vagyunk,necsakamagyartársadalommalszembenlegyünkazok.
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4. holec,roman: Trianonské rituályaleboúvahynadniektorými javmi vmaďarskejhistorio-
grafii.Historický časopis, 58.évf.(2010)2.sz. 291–292.p.Fordításátlásdeszámunkban
a109–132.oldalon.atovábbiakbanerrehivatkozunk.

5. uo.110.p.
6. uo.116.p.
7. uo.131–132.p.



defogadjukel,hogyatörténetitudatanomáliáiamagyaroknálvalóbanintenzíveb-
benéslátványosabbanjelentkeznek,mintmáshol.Egyáltalánnemmellékesazonban,
hogyezmiért vanígy.azokokatmagaholecispontosanérzékeli.szerinteamagyarok
ahuszadikszázadlegnagyobb„lúzerei”közép-Európában,akikettörténelmiveresége-
ikéssajátmulasztásaiktraumatizálnak.8 amagyarválaszpedigminderreazönreflexió
helyett az önbecsapásés a felelősséghárítása, ami torz kollektív és történeti tudat
kialakulásáhozvezet.Báraszerződiagnózisatovábbraisstimmel,egypontonmégis
megbicsaklik,ugyanismégcsaknemismérlegeli,hogyekomplexfolyamatbanesetleg
nemcsakvélt,hanemvalós sérelmekisszerepetjátszhatnak.Báraszlováktörténész
eztígynemfogalmazzameg,de–sarkítvaésleegyszerűsítve–cikkébőlúgytűnik,hogy
Trianon,amelyetnyugodtan tekinthetünka20.századimagyar traumákegyik legsú-
lyosabbikának,szerintetulajdonképpen„azigazságpillanata”volt,éstulajdonképpen
a„helyéretette”amagyarokat.arraazőketvalóbanmegilletőhelyre(azazatrianoni
magyarnemzetállamkereteiközé),amellyelazelőzőidőszakbannemvoltaktisztában,
ésezért továbbnyújtózkodtak,mintameddiga takarójukért (azaza történelmiMa-
gyarországhatáraiig,sőtazokonistúl).holecbenazonbanmárnemmerülfel,hogyaz
elsővilágháborúutáni „történelmi igazságszolgáltatás” talán túlságosan isszigorúra
sikeredett,a„büntetés”mértékeésbelsőellentmondásaiígynapjainkbanissikeresen
mérgezhetikakorábbanseméppenkiegyensúlyozottmagyarnemzettudatot.Pedigha
holec ezt számításba venné, közelebb kerülhetne annakmegértéséhez, hogymiért
ilyenszívósésvirulenseza„magyarbetegség”.

Visszakanyarodvaabírálattárgyához–amagyartörténetitudatállapotához–,véle-
ményemszerintromanholecnéhánysommásmegállapításávalazalegfőbbbaj,hogy
meglehetősenegyneműképetvázolnakamagyar történeti tudatrólésazaztalakító
(vagy azt alakítani igyekvő)magyar történettudományról. ámminda történeti tudat,
mindatörténetírásesetébenahelyzetkissébonyolultabb,mintahogyacikkalapján
tűnhet.9 aszerzőmentségérelegyenmondva,hogyazáltalaelemzettalkotásokvaló-
bannemkönnyítikmegaszemlélődolgát,hiszenegyazonlapbanvagyfilmbennem-
csakaszakmai színvonal változik,hanemmégaszemlélet vonatkozásábanisrendkí-
vülsokszínűakép.

ami az előbbit illeti: nem szerencsés összekeverni a professzionális történészek
munkáitmegjelentető(éselsősorbanaszűkebb,szakmainyilvánosságnakszánt)kiad-
ványokatésa„publichistoryt”,azazaszélesebbolvasóközönségetmegszólítómunká-
kat.Mégakkorsem,haazutóbbinakegyrenagyobbaszerepeatörténeti tudat for-
málásában.10 hiszenmásokazelvárásokegy,aRubiconbanvagyaMúlt-korban(vagy
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8. uo.109.p.
9. Jelenírásbanazonbancsakatrianonikérdéskörhözkötődőmegközelítésekkelfoglalkozom.

a többivel kapcsolatban jó összefoglalást nyújt pl.: apor Péter–Trencsényi Balázs: Fine-
Tuning the Polyphonic Past: hungarian historical Writing in the 1990s. In antohi,
sorin–Trencsényi,Balázs–apor,Péter(eds.):Narratives Unbound: Historical Studies in Post-
Communist Eastern Europe.Budapest,CEuPress,2007,1–100.p.

10. EzzelkapcsolatbanlásdGyániGábor:atörténetírásújragondolása.Híd,2006/9.3–14.p.
http://epa.oszk.hu/01000/01014/00029/pdf/003.pdf



akáraNagy Magyarországban)megjelenőcikkel,mintaSzázadokbanközölt írással
szemben(ésezszlovákiábansincsmásképp,mintMagyarországon).Természetesena
szakmaalapvetőszabályaierreaműfajraisérvényesek,ésittisugyanúgytiszteletben
kell(ene) azokat tartani, kiváltképp, haellentmondásos témákról esik szó. Viszont a
Nagy Magyarország egyescikkeibenerrőlminthacsakugyanmegfeledkeznének.Ebből
aszempontbólaTrianoni Szemle helyzetesajátos,miveltartalmaannyiraszerteágazó
(atörténelemmellettkisebbségtörténettel,nemzetközijoggal,földrajzzalstb.foglalko-
zik, de különféle elmélkedéseket, visszaemlékezéseket, forrásokat és verseket is
közöl),szerzőiközöttpedigolyansokanemtörténész,hogynemistekinthető„hagyo-
mányos”történetifolyóiratnak,haneminkábbegyfajtaemlékezettörténeti(vagyemlé-
kezetpolitikai)lapnak.Ígyértékelésesoráneztisfigyelembekellvenni.

atörténészegyikfeladataéppenaz,hogyezeketakülönbségeketészrevegye,osz-
tályozza,ésazösszefüggésekismeretébenmegfelelőmódonkezelje.Bárholecárnyal-
jaameglátásait,ésezacikkszerkezetébenistettenérhető,abevezetőrészben11 még-
semdifferenciál,amiaztabenyomástkelti,hogyszámáraafelsoroltpéldákegyazon
történelemszemléletkülönbözőmegnyilvánulásaitalkotják.Legalábbolyantévedésez,
minthaaszlováktörténettudománytésközgondolkodástisegységesegészkéntkezel-
nénk,éspéldáulegymásmellettemlítenénkmondjukA mi szlovák mítoszaink című
könyvetMariánTkáčAz igaz szlovák történet címűmunkájával.12 Pedigamagyartörté-
nettudományéstörténeti tudat–nemcsakTrianonnalkapcsolatos–törésvonalaiaz
átfedésekellenéreisviszonylagjólazonosíthatóak.Trianonraezkülönösenisérvényes,
mivelezakérdéskörazegyiklegfontosabbviszonyításipontazutóbbihúsz-egynéhány
évmagyarközbeszédében,tehát jócskánvolt időazegyesszemléletekkikristályoso-
dására.nagyonleegyszerűsítve:Trianonvonatkozásábanamaimagyartörténettudo-
mányonbelülmeglehetkülönböztetniegy„kritikai”iskolátésegy„sérelmi”irányzatot.
Bárezekazelnevezésekönkényesek,ésinkábbakétirányzategymástólvalómegkü-
lönböztetéséreszolgálnak,mégis tükrözikakét csoport legfőbb jellemzőit: akritikai
szemléletetosztótörténészekszámáranemokozproblémátazönkritikushozzáállás
ésazönreflexió,mígamásikvonulatesetébenmeghatározóasérelmidiskurzus.akét
nagy,belülrőlistagoltirányzatugyanakkorkétkülönbözősúlycsoportotistakar.Míga
kritikaiszemléletképviselői–külföldöniselismertszaktekintélyekéstanítványaik(ál-
talános és magyar–szlovák viszonylatban többek közt ormos Mária, ádám Magda,
GalántaiJózsef,romsicsIgnác,szarkaLászló,salamonkonrád,zeidlerMiklós,ablon-
czy Balázs) – alkotják jelenleg a „fősodrot”, és komoly pozíciókkal rendelkeznek a
hagyományosnakszámító intézményrendszerben (a főbbegyetemeken, intézetekben
ésfolyóiratokszerkesztőségében),addigasérelmimegközelítéstalkalmazók(közülük
elsősorbanraffayErnőt,szidiropuloszarchimédesztésPopélyGyulátérdemesmeg-
említeni)helyzeteestruktúrákbangyengébb,vagyegyenesenazokonkívültalálhatók.13
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11. holec,roman:Trianoni… i.m.110–111.p.(4.jz.).
12. krekovič, Eduard–Mannová, Elena–krekovičová, Eva (eds.): Mýty naše slovenské.

Bratislava, academic Electronic Press, 2005.; Tkáč, Marián: Pravdivý slovenský príbeh.
Bratislava,Postscriptum,2010.

13. raffayErnőésPopélyGyulaabudapestikároliGáspárreformátusEgyetemoktatói.



Ezutóbbicsoportotgyarapítjákmégazokazelhivatottműkedvelők,akikbárnemfelel-
nekmeg a szakmaiság követelményeinek,mégis lelkesen és fáradhatatlanul foglal-
koznakatémával.asérelmiirányzatazőszemélyükbenérintkezikasajátos„Trianon-
folklórral”és„nemzetiszubkultúrával”(megnyilvánulásiformáiközétartoznakazirre-
dentaszimbólumokésa„nemzeti rock”),amelyekkelazonban ittmostnemkívánok
foglalkozni,mivelkívülesnekatörténettudományhatárain.

Bárasérelmiiskolahevesebbvérmérsékletűképviselői (főképpazinternetesfóru-
mokon)gyakranfolyamodnakkülönféleideológiaicímkézésekhez,ésmarxistánakvagy
liberálisnakbélyegzikamásikszemléletképviselőit,akétirányzatközöttikülönbségek
inkábbszemléletbeli és szakmai,mintsemideológiai gyökerűek.14 Tulajdonképpenmind-
kétvonulatTrianontegyolyanösszetettjelenségnektekinti,amelybenegyarántszerepet
játszottakabelső(anemzetiségiésmástársadalmikérdésekmegoldatlanságaadua-
listaMagyarországon,az1918–20közöttikormányzatok ténykedéseésabelpolitikai
zűrzavar)ésakülsőtényezők(aszomszédosnemzetekirredentizmusa,avilágháborús
vereségésanagyhatalmiérdekek),ésezekegyütteshatásaeredményezteabékeszer-
ződésvégülmegvalósultformáját.akétirányzatközöttilényegeseltérésazegyesténye-
zőkértelmezésében,fontosságukmegítélésében,ahangsúlyokbannyilvánulmeg,dea
nézetkülönbséggyakranérhetőtettenafelelősség kérdésébenis.

akritikaimegközelítésszámáraakutatássoránelengedhetetlenkritériumazetno-
centrikuslátásmódminélhatékonyabbkiküszöbölése,amegfelelőforráskritika,aszé-
lesebb kontextus figyelembe vétele, a nemzetközi szakirodalom használata és az
összehasonlítóperspektíva.Fontostovábbáazérzelmekmellőzéseésannakazelis-
merése, hogy esetleg „amásiknak” is igaza lehet. Ez természetesenminden egyes
esetbenmásésmásmértékbenérvényesül–ittiselőfordulanemzetiszemponthang-
súlyosabbmegjelenítésevagyazindulatosönostorozás,deazemlítettekettalántekint-
hetjükegyfajtaközösnevezőnek.

Ezzelszembenasérelmiirányzatbanjóvalerőteljesebbenjelenikmegaholecáltal
isemlegetettnemzeti(magyar)látószög,sőtazidetartozótörténészektöbbnyirenyíl-
tanésvállaltan„magyarszempontból”értelmeznek(ésgyakranértékelnek),aminek
viszont nemritkán alárendelődnek a fentebb felsorolt szakmai szempontok is. a
„másik”nézőpontjamásodlagosvagy teljesenhiányzik,azazaszerzőkelsősorbana
„magyarigazság”bemutatásáratörekednek,mellőzveaszlovák,románstb.igazságo-
kat.sokszorérzelmilegismegtámogatottmondandójukatáltalábanamagyarérdekek
körécsoportosítják,ésrendszerintavéltés/vagyvalósmagyarsérelmekreépítik fel
érvrendszerüket. alapvető ismérve ennek a vonulatnak, hogy Magyarországot és a
magyar nemzetet a külső és belső magyarellenes erők és folyamatok áldozatának
tekinti.Megfigyelhetőaz is,hogyaszakmaikritériumokérvényesülésénekcsökkené-
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14. Összefüggésektermészetesenittisvannak,ésazideológianemritkánmeghatározzaaszem-
léletetis,deasérelmimegközelítésszintekizárólagapolitikaijobboldalhozkötődőkrejellem-
ző,mígakritikaiiskolábanegyarántmegtalálhatókbaloldaliéskonzervatívvilágnézetűtörté-
nészekis.ugyanakkormások–tőlemeltérően–úgyvélik,hogy„alapvetőenvilágnézetiszem-
pontokhatározzákmegamainapigaTrianonhozvalóviszonyt”.Lásdhttp://tortenelempor-
tal.hu/2010/06/trianon-es-a-magyar-tudomany-ujragondolo-konferencia-szegeden/



sévelpárhuzamosannövekszikaszubjektivitásaránya,astílusszenvedélyességeésaz
önsajnálatmértékeis.aprofesszionáliskeretekenkívüliszerzőkrepedigazisjellemző,
hogyfolyamatosan„harcbanállnak”a„hivatalos”és„nemzetidegen”értelmezésekkel,
feltárvaamagyaroknak(ésavilágnak)az„elhallgatottigazságokat”.asérelmiirányzat
számostekintetbenakétvilágháborúközöttiTrianon-diskurzusból táplálkozik,ésazt
elevenítifel.nemegyművelőjérevalóbanjólillikholecmegállapítása,melyszerintafő
szempontitta„Trianonhozvalóegyértelmű,értelemszerűennegatívviszonyulás”.15

asérelmimegközelítésTrianon-képénekkulcsfontosságúszerepjutabbanasajá-
tosközösségépítésben,amelymintegyazelsővilágháborúutánmegszakadtmagyar
nemzetépítéstpróbáljamegpótolni. abékeszerződés traumaként való közös, szinte
ritualizáltmegéléseésakételveszítettvilágháborúutánirealitásokdacoselutasítása
ugyanisatovábbraismindentekintetbenegységesnektekintettmagyarnemzetvízió-
játhivatottéletbentartani,illetveújrateremteni.16 nemvévetudomástsemarról,hogy
ezavíziónemcsakahasonlószomszédosvíziókkalütközik,hanemgyakranavalós
helyzettelis.deanemzetiérzésüketazemlítettTrianon-folklórsegítségévelkifejezők
mellett17 vélhetőenolyanok isosztjákeztaTrianon-képet,akikszámáramindeznem
többalázadásegyformájánál,„jóbalhénál”.

a„nemzetikérdés”–benneTrianon–azállamszocializmusévtizedeialatteleinte
tabunak,későbbhanyagolttémánakszámítottamagyartörténetírásban.18 Csakakor-
szakmásodik felében indultmegóvatos, kritikai feldolgozása, ami a rendszerváltás
utánisfolytatódott,éstartmindamainapig.19 asajtó-ésvéleményszabadságkibon-
takozásával ugyanakkor az „akadémiai falakonkívül” ismegélénkült a kérdés iránti
érdeklődés.agombamódszaporodókiadványokakorábbanmellőzöttrésztémákfel-
tárásamellettapártállamidejénmeggyengültnemzettudat„helyreállítását”ismegcé-
lozták.nohaapillanatalkalmaslettvolnaakérdéskörmegvitatásáraésszabadkibe-
szélésére,ezmégsemkövetkezettbe.20 Eztnagymértékbenakadályoztaanemzetikér-
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15. holec,roman:Trianoni… i.m.115.p.
16. Vö.EgryGábor:Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyar or -

szágon a rendszerváltás óta.Budapest,napvilágkiadó,2010,80–81.p.
17. uo.58.p.
18. azegypártrendszerbenTrianonkérdésétpolitikaiésideológiaiokokbólegyarántkerülték,és

csakfokozatosankezdtekelveleismétfoglalkozni.Ennekazonbanpozitívkövetkezményeis
volt–egyrésztkiemelteatémátakorábbandominánsnacionalistaésérzelmihozzáállás
csapdájából,másrésztújmegközelítéseketisfelvillantott.Errőllásdsomlaikatalin:Trianon
amarxistatörténetírásban.Limes,15.évf.(2002)2.sz.51–61.p.

19. E tekintetben úttörő jelentőségűek ormosMáriamunkái, aki a külföldi levéltári anyagok
alapjánvizsgáltamegabékeszerződésösszefüggésrendszerét,valamintazokajelenlegis
zajlókutatások,amelyekanacionalizmusokkontextusábahelyezikTrianonkérdését.Lásd
zeidlerMiklós:Trianonválogatotttörténetibibliográfiája.Inuő(szerk.):Trianon.Budapest,
osiris,2003,905–927.p.avaskoskötetkitűnőválogatástadaTrianonnalkapcsolatosfor-
rásokból,közbeszédbőlésszakirodalombólegészena2000-esévekig.

20. Ezzel kapcsolatban lásd Pók attila: Miért nem volt történészvita a rendszerváltás utáni
Magyarországon?Inuő:A haladás hitele. Progresszió, bűnbakok, összeesküvők.Budapest,
akadémiaikiadó,2010,307–308.p.



dés politikai üggyé válása, Trianon instrumentalizálódása is, de a történészszakma
sem volt kimondottan nyitott a gyakran tudománytalan vagy egyenesen szélsőséges
nézetekethangoztatókkalvalóeszmecserékre.aszubkultúrábanerjedősérelmiirány-
zatsokáignemtudtamegingatnia„hivatalos”szemléletetképviselőkritikaiiskolahely-
zetét.ráadásulajobboldalimédiafokozatosmegerősödéseisinkábbegyfajtapárhu-
zamos,jobboldali(„nemzeti”)nyilvánosságkialakulásávaljárt,amitovábbraisasaját
világokbavalóbezárkózásnakkedvezettavitahelyett.Mindezazutóbbinéhányévben
változottmeg–vélhetőenromanholeciserrefigyeltfel–,miutánasérelmivonulat
kinőtteaszubkultúrát:kiépítettesaját intézményrendszerét (pl.:avárpalotaiTrianon
Múzeumot ésaTrianon Kutatóintézetet, valamint elindítottaaTrianoni Szemle ésa
Nagy Magyarországnevűfolyóiratokat),ésújkihívókat,fiataltörténészeketisfelsora-
koztatottakritikaiiskolaellenében.azújszereplőkéskiadványaikaTrianon-szubkul-
túrábanmegszokotthozképest látványosan jobbminőségbenés felkészültebben,de
főképpnagymagabiztossággaléslendülettelszálltakversenybeazérdeklődőkfigyel-
méért.21 aNagy Magyarország –feltehetőenamagyarországiközhangulatváltozásától
nem függetlenül – szemlátomástmár névválasztásával, de témáival és stílusával is
szándékosan„provokál”,mégpedigelsősorbannemisaszomszédosországoktörté-
nészeit,hanemamagyarfősodorhoztartozószakembereket.22 Ezolyankihívástjelent
amagyartörténetírásszámára,amelyreazonbanegyelőremégnemérkeztekadekvát
válaszok. holec írásában és írásával tulajdonképpen ezeket a válaszokat hiányolja.
némijoggal,tehetjükhozzá.ugyanisabbantagadhatatlanuligazavan,hogyasérelmi
szemlélettérnyerése–atágabbértelembenvettközbeszédben–nemkövetkezhetett
volnabeafősodorhallgatásavagylegfeljebbcsakszórványoséserőtlenvédekezése
nélkül.23 a válaszok elmaradásával pedig csak tovább fog mélyülni a szakmai és a
kevésbé(vagyegyáltalánnem)szakmaidiskurzusközöttiszakadék,mitöbb,idővele
kettőakárteljesenelisszakadhategymástól.Ésmivelazegyszerűbbéstetszetősebb
történelemmagyarázatok egyúttal népszerűbbek is, a közbeszédben hovatovább a
sérelmiirányzatválhatameghatározóvá,visszaszorítvaakritikaimegközelítéstaszak-
maiműhelyekbe.

ugyanakkorvéleményemszerintholeckritikájahelyenkéntegyoldalú,ezértisvoltszük-
ségamagyarországiTrianon-diskurzusalakulásátérzékeltetnikívánókitérőre.Egyrészt
a szlovák történész nem különbözteti meg kellőképpen egymástól a fentebb vázolt
szemléleteket,másrésztelemzéseaztahamislátszatotkelti,minthaatrianonitémá-
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21. ugyanakkormegjegyzendő,hogybárakétemlített lapprogramszerűenfelvállaljaa„nem-
zeti”szemléletet,eznemjelentiazt,hogymindegyikszerzőjükbesorolhatóebbeaz irány-
zatba.

22. Lásdfőképpalapaz1918–19-eseseményeknekszentelt2010.júniusi(3.)számát.
23. holecpozitívkivételkéntemlítiablonczyBalázsvitáját(lásd10.jz.),amelyhezvalóbancsak

kevéstovábbipéldátlehetneméghozzátenni.LásdaRubicon 2010/2.számát,különösen
szarkaLászló:akiátkozottkárolyi–olvasatok,álomfejtésekésvádakcíműírását(http://
www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_kiatkozott_karolyi_olvasatok_alomfejtesek_es_vadak),
továbbáCzeneGáborinterjújátkarsaiLászlóval:üljle,fiam,egyes!Népszabadság,2011.
február19.hétvége12.http://www.nol.hu/belfold/20110219-ulj_le__fiam__egyes



val–romsicsIgnácot,ablonczyBalázstészeidlerMiklóstleszámítva–jóformáncsak
asérelmiirányzathoztartozókfoglalkoznának.Pedigaholecáltalisemlítettekmunkái
mellettaHistória ésaRubicon isnemegyösszeállítástvagyegésztematikusszámo-
katszenteltakérdéskörnek.Példáula2008/6–7-esHistória amagyarkisebbségek
létrejöttéttekintetteátakörnyezőországokban,a2008/9-esszámbanazőszirózsás
forradalomról,míga2009/5–6-osszámbanaz1918-aseseményekről jelentekmeg
cikkek, továbbá a Rubicon 2001/8–9-es száma a „Trianon – nemzet, nemzetiség,
állam” témát járta körül, de Trianonról szólt aRubicon 2005/6-os száma is, amely
2010-benújramegjelent(2010/1.különszámként).szintén2010-ben,azazvalószínű-
leg már holec cikkének megírása után jelent meg a Trianonnak és a 20-as évek
MagyarországánakszenteltRubicon 2010/4–5.,deérdekesmegközelítésekkel lehet
találkozni aMozgó Világ 2010/7-es számában is. Ezenfelül aHistória rendszeresen
közölcikkeket„közösdolgainkról”szlovák,román,osztráktörténészektőlis,példáula
már említett lapszám (2009/5–6.) mellett a 2008/4–5-ös számban. a párbeszéd
intenzitásáttermészetesentovábbislehetfokozni,ebbeaziránybamutatamásodik
világháborús atrocitások kutatását célul kitűzőmagyar–szerb vegyes bizottságmeg-
alakításais2010őszén.24 Említhetnénkméganemannyiraközismert,ámettőlnem
kevésbéfontosEgyezzünk ki a múlttal címűkiadványtis,azugyaniskifejezettenavita-
tottkérdésekiskolaitanításávalfoglalkozik.25 dehamáraszerzőfelhoztaA legbátrabb
város címűfilmet,érdemeslettvolnamegemlékezniaszakályIstvánáltalszerkesztett,
számoskülfölditörténésztismegszólaltatóA Trianon szindrómárólis.26

haTrianonvonatkozásábanvizsgáljukmegholecegyikmegállapítását„azegyestra-
umatizáló eseményekmagyar interpretációja során” uralkodó „történelmietlen, pont-
szerűhozzáállásról”,27 aztkell látnunk,hogyaszerzőnemcsaktúlságosanáltalánosít,
hanemmégtévedis.ugyanismindakritikai,mindasérelmiirányzatelhelyezia„nem-
zetitraumákat”egyadottidő-éstérbeliösszefüggésrendszerben.Igaz,mindkettőmás
ésmásnarratívával.akritikaiiskolatörténészeiatörténelmiMagyarországfelbomlása
kapcsánrendrebemutatjákaközép-éskelet-európainemzet-ésállamépítésfolyama-
taitésszereplőit(beleértveaszlovák,románstb.résztvevőketis),annakegyikállomá-
sakénttekintveTrianonra(lásdpéldáulazemlítettHistória- ésRubicon-számokat,vala-
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24. halászGyula: amegbékélés labirintusa. http://mta.hu/sajtoszemle/a-megbekeles-labirin-
tusa-126055/

25. LőrincLászló:Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhi-
tekről. Budapest, Történelemtanárok Egylete, 2010. különösen: 7–51., 181–189. és
202–207.p.http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/egyezzuenk-ki-a-multtal/6972-egyezzu-
enk-ki-a-multtal-a-koenyv-tartalomjegyzeke

26. A Trianon szindróma.Írtaésrendezte:szakályIstván.MTVzrt.–TITánIa-MasTErProkft.,
2008. Igaz,a„csehszlovák”szempontot ittcsakEva Irmanovácsehtörténésznőképviseli.
Máslapratartozik,hogyA Trianon szindróma összehasonlíthatatlanulkisebbvisszhangotvál-
tottkikoltayGábor2004-esTrianon-sorozatáhozésfilmjéhezképest(Trianon ésVelünk élő
Trianon.rendezte:koltayGábor.koronaFilm,2004.).koltayfilmjének–egyébkéntasérel-
miirányzattipikustermékének–egyszerűensokkaljobbvolta„marketingje”,alkotóipedig
ügyesenhasználtákkiafilmmagyarországiésromániaibemutatásátövezőbotrányokat.

27. holec,roman:Trianoni… i.m.114.p.



mintazemlítettszerzőkmunkáitésegyetemikurzusait),dea„sérelmiek”semfeled-
keznekmegakontextusról,igaz,azthangsúlyozottan„magyar”szempontbólkonstruál-
jákmeg.adualistanemzetiségipolitikátitttúlzottanliberáliskéntértékelik,deasérel-
milátásmódkönnyenátcsúszhatakáregészenobskúrusösszeesküvés-elméletekbeis,
amelyekszabadkőműves,zsidó,nemzetidegen,magyarellenesésegyébkörökéssze-
mélyekmesterkedéseivelmagyarázzákatörténelmiMagyarországcsődjét.28

romanholecezenbírálatatehátcsakegyesesetekbenálljamegahelyét.Például
akkor,haaMagyarországgalszomszédosállamok1920utánikisebbségpolitikájának
bemutatásánálazadottszerzőnemmutatrá,hogyazimpériumváltásokutánCsehszlo-
vákiában,nagy-romániábanésadélszlávállamban,demégMagyarországonisalap-
jában véve ugyanaz zajlott,mint a dualistaMagyarországon, természetesen kisebb-
nagyobbeltérésekkel(amelyekfőképpazeszközökbenésamódszerekbennyilvánul-
takmeg,nempediganemzetállamkiépítésénekcéljában).Tanulságos–ámanemzeti
éssérelmimegközelítésekrejellemző–,hogyszlovákrészrőlrendszerintTrianonelőz-
ményeinek szentelneknagyobbfigyelmet,mígmagyaroldalrólinkábbabékeszerződés
következményeire fókuszálnak.Miközbenazegyikelválaszthatatlanamásiktól,ésépp
akérdéskörösszetettségemiattvanszükségafentebbmárérintettszakmailagmeg-
alapozott,komplexésárnyaltmegközelítésre.EzaNagy Magyarország vagyaTrianoni
Szemle cikkíróinaktöbbesetbenvalóbannemsikerült,amitazakörülménysemiga-
zolhat,hogyugyaneztsokszoraszlovák(vagypéldáularomán)történészeknekisfel
lehetróni.

ámaNagy Magyarország folyóiratkapcsánromanholecmégerősebbenfogalmaz,
amikoregyenesenadualistaidőknacionalizmusánakésakétvilágháborúközöttiirre-
dentizmusnakamegelevenedéséről ír.azkétségtelen,hogyaholecáltalgórcsőalá
vettNagy Magyarország-számok színvonala meglehetősen ingadozó, a jó minőségű
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28. holecazonbannemcsakTrianonkapcsánrójafelamagyartörténetírásnakaszelektivitást
ésazönreflexióhiányát,hanemmegemlítiaholokausztot,aTrianonutánimagyarnemzeti-
ségipolitikátvagyaII.világháborútkövetőkitelepítéseketis(109.p.).ámazt,hogyamagyar
történetírásegészére vonatkozó bírálata túl sommásra sikeredett – a gazdag, terjedelmi
okokbólittmostnemismertetettszakirodalommellett–,számoskiváló(éshelyhiánymiatt
csakjelzésszerűenemlíthető)cikkisbizonyítja:az1918–20utánimagyarnemzetiségipoli-
tikávalkapcsolatbanlásdpl.aLimes 2006/2.és2010/2.számánakírásait;aholokauszt-
talkapcsolatbanlásdaHistória holokausztnakszentelt2004/2–3.számát;amagyarmeg-
szálló csapatok szovjetunióbeli ténykedéséről lásd ungváry krisztián cikkét a Rubicon
2005/1. számában, a németek második világháború utáni kitelepítéséről pedig lásd a
Rubicon 2007/1–2.számánaktöbbírásátis.deadélvidékivérengzéseksemszámítanak
tabunak.CseresTiborregényének,aholecáltalisemlítettHideg napoknak(éskülönösena
könyv alapján készült filmnek) köszönhetőenmár a hatvanas évek óta benne vannak a
magyarköztudatban,deegyarántemlítésesikrólukegyetemiésközépiskolaitankönyvben
vagypéldáulaGlatzFerencszerkesztette,szélesebbolvasóközönségnekszántA magyarok
krónikájában(Budapest,officinanova,1995),illetve–tágabbkontextusban–lásda.sajti
Enikőkönyvét:Impériumváltások, revízió, kisebbség – Magyarok a Délvidéken 1918–1947.
Budapest,napvilágkiadó,2004.;vagyatörténésznőelőadásátaMindentudásEgyetemén:
délvidék:szerbekésmagyarokaXX.században.szeged,2007.03.07.http://www3.u-sze-
ged.hu/object.e7e69c56-2545-44d5-9226-79883d0a1981.ivy.



szövegekmellettgyengébbvagyszakmaiszemmelnehezenértékelhetőtanulmányokis
jócskánelőfordulnakbennük.helyénvaló jónéhánykritikusmegjegyzés is: érezhetőa
magyarközpontúhozzáállás,abűnbakkeresés,a„másik”démonizálása,azösszeeskü-
vés-elméletek stb. ugyanakkor az irredenta címke használata már kevésbé indokolt.
annakellenére,hogyaNagy Magyarországban(vagyaTrianoni Szemlében)közöltszö-
vegek között akadnak olyanok is, amelyek csakugyan beleillenének a két világháború
közöttidiskurzusba,kifejezettenrevizionistakiszólásokkalcsupánkevéshelyen–példá-
ularaffayErnővelkészítettinterjúban–találkozni.29 atöbbibenazirredentizmusttalán
egyfajta–amagyarnacionalizmusravaló–„különlegesérzékenység”láttatjaholeccel.
Ezzelazérzékenységgel(időnkénttúlérzékenységgel)egyébkéntszomszédainknálgyak-
ranlehettalálkozni,amijólmutatja,hogyTrianonnemcsakamagyar,hanemaszlovák
(románstb.)köztudatraistraumatizálóhatássalvolt.atörténelmiMagyarországfelbom-
lásaótaugyanisszomszédainkugyanolyanhévvelviaskodnakmindenfélevéltvagyvalós
magyarrevizionistatörekvésekkel,mintadualistamagyarkormányzatokamegalapozott
vagy éppen légből kapott pánszláv és dákoromán fenyegetésekkel. Ebben a paranoid
szemléletbenazaközös,hogygyakranottisirredentizmustlát,aholcsakajogosnem-
zeti(vagykisebbségi)érdekekhatározottabbfelvállalásárólvanszó.

a történelmiMagyarország iránti nosztalgiát, a traumaés amagyarokat ért valós
sérelmekvissza-visszatérőelemzését,hangoztatását lehetunni,demegütközni rajta,
kifogásolni vagy irredentizmusnak nevezni értelmetlen és nem is túl elegáns. hiszen
Trianonnakmégjónéhánymaisélő,aktuáliskövetkezményevan.abékeszerződésnem
csupánamagyarnemzetieszméreésazegykorimagyarbirodalmiságfeltámasztására
irányulóillúziókra(?)mértsúlyoscsapást,30 megemészthetetlensokkotjelentvemindaz
akkoripolitikaiéskulturáliselitek,mindaközvéleményszámára,hanemazetnikaielv
alkalmazásának szempontjából is igazságtalan és durva volt.31 az érzelmeket tovább
tápláljaaszomszédosállamokbakerültmagyarközösségekrapszodikusanváltozóhely-
zete (amely a teljes jogfosztottságtól a demokratikus viszonyokig terjed),32 és míg a
magyarnemzetiségipolitikakövetkezményeitazutódállamok1920óta–úgymond–
sikeresen„orvosolták”,ahatárontúlimagyarközösségekazótaisfolyamatosanzsugo-
rodnak,hosszabb távonpedigeltűnésükkomorperspektívája rajzolódikkielőttünk.33
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29. harmadikTrianonelőtt…Nagy Magyarország,1.évf.(2009)1.sz.52–57.p.
30. EzzelkapcsolatbanlásdromsicsIgnác:amagyarbirodalmigondolat.Inuő:Múltról a mának.

Tanulmányok és esszék a magyar történelemről.Budapest,osiris,2004,121–158.p.
31. Ésezmégakkorisígyvan,hanemazutolsó(1910-es)magyarországinépszámlálásadata-

iból indulunk ki, hanem az utódállamok két világháború közötti statisztikáiból. amagyar
veszteségtudat érzékeléséhez egyúttal az összes szomszédos országhoz – azaz a
Csehszlovákiához,nagy-romániához,adélszlávállamhozésausztriához–kerültterületek
nagyságát,azottélőmagyarokszámátéstovábbisorsukatisfigyelembekellvenni.

32. aszomszédosállamokhozkerültmagyarkisebbségiközösségektörténeténekkiválóösszefog-
lalásátlásdBárdinándor–FedinecCsilla–szarkaLászló(szerk.):Kisebbségi magyar közösségek
a 20. században.Budapest,Gondolatkiadó–MTakisebbségkutatóIntézet, 2008.

33. atrianonitraumávalkapcsolatbanrövidenlásdkollaiIstván:Egybékeszerződéspszicholó-
giájaésuő:arevíziórevíziója. Inuő(szerk.):Meghasadt múlt. Fejezetek a szlovákok és a
magyarok történelméből. Budapest, Terra recognita alapítvány, 2008, 130–143. és
159–170.p.



akármennyireberzenkedikistehátromanholeca„magyaroptika”alkalmazásától,ha
objektívmódonakarjamegítélniakérdést,nemkerülhetiel,hogymindeztfigyelembe
vegye.azazhogymagyarszemmelis nézzeTrianont,mintahogytermészetesenmagyar
oldaloniselengedhetetlena„szlovák”vagy„románoptika”használata.

nohamindaTrianoni Szemle,mindpedigaNagy Magyarország számosolyanté-
mát is felvet,amelyekkorábbanel voltakhanyagolva (ide tartozikpéldáulaszékely
hadosztálykérdése),ígyakétlaphiánypótlótevékenységetisvégez,mindazonáltalaz
általukképviseltszellemiség–azénvéleményemszerintis–inkábbvisszalépésnek
tekinthetőamagyartörténetírásegykorábbistádiumába.Cikkeikegyrészérejellemző
a romantikus, „nemzetépítő” történetírást idéző etnocentrizmus, a tendenciózusság,
amikoraszerzőelevesajátprekoncepciójáhozkeresiamegfelelőérveketésbizonyíté-
kokat,valamintaforrásokésaszakirodalomszakszerűtlenmegválogatásaéskezelé-
se.Mindezvégeredménybenéppenodavezet,amitakétfolyóiratszerkesztőiésegyes
szerzői olyan nagy hévvel ostoroznak a szomszédos országok történészeinél – egy
behatárolt,nemzetilátószögű,mítoszokkalésféligazságokkaloperálótörténetíráshoz.
ahatározottanmegfogalmazott,egyértelműésamagyarokranézvepozitívkicsengésű
narratívák kétségkívül vonzóbbak és emészthetőbbek az olvasók számára, mint az
ellentmondásokatboncolgató,önkritikustörténetek,ésjobbanisszolgáljákaközösség
nemzetialaponvalóépítését,ámmindezakorábbiidőszakoktörténetírásáravoltjel-
lemző, szakmai szemmel pedigmamár tarthatatlan. ami a társadalmi hatást illeti:
igaz,hogya„magyar igazság”egyoldalúhirdetéseadottesetbenvalóbantáptalajául
szolgálhat a nacionalista érzelmeknek, különösen a történelemben kevésbé (vagy
egyáltalánnem)járatosközönségesetében,ámeztsemérdemeseltúlozni.Ideológiai
bunkósbotokvagy ingerültreakciókhelyett inkábbjózanérvekkelésszakmaialapon
kellválaszolni,mégakkoris,haezgyakranfárasztóéshosszadalmas.

romanholecaTrianoni Szemle, dekülönösenaNagy Magyarország cikkeitele-
mezveegymásikérdekeskérdéstisfelvet.demmelJózsefírásaivalkapcsolatbanfel-
rójaazegyébkéntáltalaistehetségesnektartottszerzőnek,hogy„mérlegelniekellett
volna,hovaküldiaszövegét”éshogy„hagytamagátkihasználni”,amivel„legitimálta”
alaptudományosságát,beleértveazösszesbennemegjelent„badarságot”is.34 aszlo-
váktörténészevéleményétMagyarországonissokanosztják,akikszinténúgylátják,
hogyegymagáraadótörténésznekjobbanmegkellenegondolnia,holpublikál–éshol
nem.számosesetbenvalóbanjogosazazaggodalom,hogyhaszakmailagmegfelelő
írások gyenge színvonalúakmellett jelennekmeg, az előbbiek akaratlanul is „legiti-
málják”azutóbbiakat.ErretöbbpéldáttalálnimindaNagy Magyarországban,minda
Trianoni Szemlében,aholtisztességesmunkákmellettzavaroseszmefuttatásokatés
összeesküvés-elméleteket is találunk, ezpedig igencsakösszezavarhatjaazolvasót.
ugyanakkor,hamegnézzükdemmelJózsef(vagypéldáulGergelyJenőésJeszenszky
Géza)egyébmunkáit,rögtönreálisanmegtudjukítélniazadotttörténészteljesítmé-
nyét,apublikálásmögöttpedigolyanszerzőimegfontolásishúzódhat,amelyszerint
nemárt,haegytémakapcsánegyadottlaphasábjainesetlegmásszemléletismeg-
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jelenik.Ezugyanishozzájárulhataszakmai vitához (ahangsúly ittaszakmainvan),
igaz,hálaanemtúlfejlettmagyarországivitakultúrának,aszakmaiságotsajnosgyak-
ranháttérbeszorítjaaszemélyeskedésésavitapartnerízléstelen(nemegyszerpoliti-
kai)megbélyegzése,meglehetősenmegnehezítveakulturálteszmecserekibontakozá-
sát,amirepedigolyannagyszükségevolnaamaimagyartársadalomnak.

a történelmiMagyarország felbomlása és annakmagyar értelmezése a tárgya roman
holecírásabefejezőrészének.ahhoz,hogyamagyar–szlováknézetkülönbségetekérdés-
benmegértsük, ismét tudatosítanunk kell, hogy „magyar” és „szlovák szemmel” nézve
másésmásMagyarországesettszét1918–19fordulóján.nemcsupánadualizmusérté-
kelésekülönbözikmagyarésszlováknézőpontból,demégafelbomlásmódjasemegyezik
akétmegközelítésben.Mindeztastatisztikaiadatokisbefolyásolják.aMonarchiautódál-
lamaiban–ígyCsehszlovákiábanis–azutolsómagyarországinépszámlálásadataitnem-
csakabéketárgyalásoksorántekintettékhamisnak,hanemmaismegkérdőjelezikazokat,
csakúgy,mint amagyarok a későbbi csehszlovák, román stb. adatokat. Ennek az oka
abbanrejlik,hogymindkétfél–egymásikszlováktörténész,MiroslavMichelaszavaitidéz-
ve–anemzetiségistatisztikákat„apolitikailegitimációtárgyánakéseszközeinek”35 tar-
totta (és tartjamindmáig), így rájuk hivatkozva lehet többé-kevésbé igazságosnak vagy
igazságtalannaktekinteniatrianonihatárokat.romanholecamagyargyakorlatban–az
1910-es népszámlálás kritikátlan elfogadásában és az1918utáni csehszlovák adatok
megkérdőjelezésében–újfenta„kettősmérce”alkalmazásátlátja.36 szerinteaz1910-es
népszámláláseredményeitegyrésztaténylegesmagyarosítópolitika,másrészta„statisz-
tikaimagyarosítás”(azazanépszámlálástendenciózusadatfelvétele)torzítjael;igaz,aztis
megjegyzi,hogyaz1919-benés1921-benvégrehajtottcsehszlovákiainépszámlálásokat
semlehetteljesenobjektívnektekinteni.az1910-esmagyaradatokravonatkozófenntar-
tásokrészbenvalóban jogosnak tűnnek,37 ámnehézazokatakésőbbicsehszlováksta-
tisztikákkalhelyettesíteni,hiszenezekpontosságalegalábbennyirekétséges.Éseznem-
csakaháborútközvetlenülkövetőnépszámlálásokadataira,hanemaz1930-as,holec
által„valóbanmegbízhatónaktartott”38 statisztikáraisérvényes.aCsehszlovákiáhozkerült
városokbanélőmagyarokszámánaknagymértékűmegcsappanásátugyanisnem lehet
csaka „statisztikaimagyarok”visszaszlovákosodásával (vagy identitásváltással)magya-
rázni,megtoldvaafelső-magyarországiterületekrőlelmenekülttöbbmint100000magyar-
ral.Merthaigazlenne,amitholecakassailakosságnemzetiségiösszetételénekváltozá-
saivalkapcsolatbansugall,39 vagyishogykassavalójábansokkal inkábbvolt tekinthető
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35. Michela,Miroslav:Pod heslom integrity. Slovenská otázka v politike Maďarska 1918–1921.
Bratislava,kalligram,2009,87.p.

36. holec,roman:Trianoni… i.m.124.p.
37. az1910-esmagyarországinépszámlálással–ésannakrománkritikájával–kapcsolatban

lásdVargaE.árpád:népszámlálásokajelenkoriErdélyterületén.JegyzetekErdélyésakap-
csoltrészekXX.századinemzetiségistatisztikájánaktörténetéhez.Inuő:Fejezetek a jelen-
kori Erdély népesedéstörténetéből.Budapest,Püski,1998,11–15.p.

38. holec,roman:Trianoni… i.m.128.p.
39. uo.128–129.p.



(cseh)szlovák,mintsemmagyarvárosnak,akkormiamagyarázatazokraaválasztásiered-
ményekre,amelyeketkassánésmás–papíron–meggyőzőcsehszlováktöbbséggelbíró
városokbanmégaz1930-asévekbeniselértekamagyarpártok?40

Ittholecegyegyelőremeglehetősenelhanyagolt,ámannál izgalmasabbtémát is
érint:azidentitásésidentitásváltáskérdését.az1918végéigFelső-Magyarországon,
majdCsehszlovákiábanélő többszázezresnépesség„színeváltozásai” továbbra isa
két történetírás senki földjét képezik. azokra az emberekre, akik 1918-ig amagyar
állameszmehatásáraés/vagynyomásáramagyarráváltak(legalább„statisztikaiérte-
lemben”), majd az impériumváltást követően, az új körülményekhez alkalmazkodva
identitástváltottak,továbbáamagyarsághozvalókötődésüketmegtartókra(ezutób-
biakataszlovákéscsehterminológiában„magyarónoknak”nevezik)mindkétnemzet-
eszmeigénytformáltésformál,áma„nemzeti”történetírásokmégsemtudnakvelük
nagyonmitkezdeni.Eszürkezónaalapos–ésnemleheteléggéhangsúlyozni:elfogu-
latlan –vizsgálatasokkérdésreválasztadhatna,nemcsaka19–20.századinemzet-
ésállamépítésgyakorlatával,hanemanemzetiidentitáski-ésátalakulásaivalkapcso-
latbanis.41 akutatásnakelsősorbanhelyiszintrekelleneirányulnia,figyelembevéveaz
egyesközösségekidentitásánaklétrejöttét,változásait(afelekezetikötődésekhelyét
ésszerepét,anemzetiidentitásfejlődését,ahungarustudatmeglétét,majdfelváltását
modernmagyarvagyszlováknemzetiidentitássalstb.),éstermészetesenelkerülvea
mai,modernnemzetiidentitásvisszavetítésénekcsapdájátis.

a vitatott jellegű ország sorsának 1918–19-es alakulása sem kevésbé vitatott.
romanholeccikkéből–csakúgy,mintabbólarecenziójából,amelyetkorábbanrom-
sicsIgnácA trianoni békeszerződés címűkönyvénekszlovákkiadásárólírt42 –jólkive-
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40. noha az 1930-as népszámlálás szerint kassán a 20%-ot sem érte el a magyarok aránya,
zdeněkkárník cseh történész szerint a város lakosságának „körülbelül felétmagyarok vagy
magyarónokalkották.Eztbizonyítottaazakörülményis,hogyakassa-városválasztókerületben
még1935-benisamagyarvagymagyarónországoskeresztényszocialistaPártvoltamessze
legerősebbpolitikaipárt(aválasztók30,36%-ával),miközbentovábbimagyarszavazatokatrej-
tettamásodiklegerősebbpárt,aCsehszlovákiakommunistaPártjaszavazatainaknagytöbb-
sége(aszavazatokösszesen18,75%-ával)”.kárník,zdeněk:České země v éře první republiky
(1918–1938). III.Praha,Libri,2003,136.p.Milanzemkoszlováktörténész„statisztikaiszlo-
vákokról”ír,azaztöbbnyireelmagyarosodottszlovákokról,akikazimpériumváltástkövetőenis
megtartottákmagyarkötődéseiket,méghaanépszámlálásokszlovákkéntrögzítettékisőket.
Lásdzemko,Milan:Voličstvostránnárodnostnýchmenšínakomunistickejstranynaslovensku
vparlamentných voľbách zapredmníchovskej republiky. In zemko,Milan–Bystrický, Valerián
(eds.):Slovensko v Československu (1918–1939).Bratislava,VEda–VydavateľstvosaV, 2004,
181–182.p.LásdmégCzochGábor:anemzetiségimegoszláskérdéseiéstársadalmidimen-
ziói kassán az 1850/51-es összeírás alapján. In uő: „A városok szíverek”. Tanulmányok
Kassáról és a reformkori városokról.Pozsony,kalligram,2009,149–164.p.

41. Ezzel kapcsolatban lásd holec, roman: a Trianon-diskurzus a szlovák szépirodalomban.
Limes,23.évf.(2010)4.sz.35–36.p.;valamintkovácsÉva:Felemás asszimiláció. A kas-
sai zsidóság a két világháború között (1918–1938). somorja–dunaszerdahely, Fórum
kisebbségkutatóIntézet–Liliumaurumkönyvkiadó,2004.

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



hetőaszlovákálláspontatörténelmiMagyarországfelbomlásáról,amelyetmostszem-
behelyezamagyarvéleményekkel.Írásavégénholecmárjobbandifferenciál,mintaz
elején,hiszenélesenmegkülönböztetiegymástólamagyartörténetírásonbelülikülön-
féleszemléleteketmegjelenítőkiadványokat–jelenesetbenablonczyBalázs,zeidler
Miklós,romsicsIgnác,illetvePopélyGyulamunkáit.43 Mígakételőbbirecsakegyrövid
elismerőmegjegyzéserejéigtérki,romsicsésPopélykönyveivelrészletesebbenfog-
lalkozik.PopélyGyulamunkájáttendenciózusnaknevezi,mivel–egyebekközt–aszer-
zőnemtérkiaháborúelőttiMagyarországviszonyaira,ésTrianontvégeredményben
csaka„csehimperializmus,acsehaspirációkésacsehemigrációaknamunkájaered-
ményének”tekinti.44 Bárromsicskönyvérőljóvalpozitívabbavéleménye,mégnálais
kevesliazönreflexiótéskifogásoljaakülsőtényezőkhangsúlyozását.

MégharomanholecésPopélyGyulaálláspontjavalóbanösszeegyeztethetetlen-
nektűnikis,ámaszlováktörténészésromsicsIgnácvéleményeközötttulajdonkép-
penaligvankülönbség–azinkábbazegyeskörülményeksúlyánakeltérőmegítélésé-
benragadhatómeg.holec–aszlovákfelfogássalösszhangban–azösszeomlásbelső
okait,főképppedigamagyarországinemzetiségikérdéstésatársadalomáltalánosvál-
ságáthangsúlyozza,amelyetadualizmuskorimagyareliteknemtudtakmegoldani,és
ami végül a háborús vereséggel együtt szétfeszítette az országot. Ezzel szemben
romsics–ésa„kritikaiiskola”–elsősorbanavilágháborúsvereségszerepétemeliki,
különösenamiMagyarországfelbomlásánakmódját illeti.akritikaiszemléletetosztó
magyartörténészekközöttugyanvannakárnyalatnyikülönbségekazosztrák–Magyar
Monarchia(ésazonbelülatörténelmiMagyarország)jövőjétilletően,deabbannagy-
jából konszenzus van, hogy Magyarország abban a formában, amelyben 1914-ben
belépett a háborúba (azaz a centralizált magyar nemzetállam formájában), nem
maradhatott volna fenn napjainkig. a nemzetiségi kérdést ezek a történészek is az
ország rendkívül súlyos problémájának tekintik, amely azonbanakkor, a20. század
elején, önmagábanmég nem lett volna képes szétzilálni az állami kereteket. ám a
világháború katalizálta a nemzetiségi törekvéseket – meghozva nekik a szükséges
nagyhatalmitámogatástis–,ésmeghatároztaazországfelbomlásának,azújhatárok
kijelölésénekakörülményeit,mégpedigegyértelműenamagyarokrovására.

romanholecsugalmazásávalellentétbenviszontromsicsIgnácnemállítja,hogy
Magyarország nem magyar népcsoportjai (vagyis azok elitjei) azonosultak volna
Magyarországgal,semazt,hogyakorabelitársadalombanmindenrendbenlettvolna,
vagy hogy Magyarországot csupán a világháború és a nagyhatalmi döntés osztotta
volna fel. romsics A trianoni békeszerződésben is vázolja a nemzetiségi kérdést,
Magyarország huszadik századi történetét bemutató alapművében pedig a dualista
Magyarország társadalmának öt legfontosabb feszültségforrása között említi.
Megállapítja,hogyatöbbitőleltérőena„nemmagyarnépekpolitikaiaspirációimagá-
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43. 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.;romsics,Ignác:Trianonská mierová zmluva.Bratislava,
kalligram,2006.;PopélyGyula:Felvidék 1914–1920.Budapest,Magyarnapló,2010.

44. holec,roman:Trianoni… i.m.131.p.



nak a történeti magyar államnak a létét veszélyeztették”, majd azt is bemutatja,
miképpnemsikerültezzelaproblémávalmegbirkózniaamagyarpolitikaielitnek.45 azt
semmondjaromsics,hogyatörténelmiMagyarországnemzetiségipolitikájajobblett
volnaacsehszlovákiainál,azviszontmunkáiból(továbbáatématöbbiszakértőjének
írásaiból)csakugyankiolvasható,hogyakárolyi-kormányzatkétségbeesett–éselké-
sett–próbálkozásaiMagyarországdemokratizálásáraésanemzetiségi autonómiák
tervezetei vagyakárakorrektebb (azazazetnikaielvnek jobbanmegfelelő, továbbá
nemszintecsakaszomszédosállamok,hanemMagyarországérdekeit isfigyelembe
vevő)államhatárokméltányosabbhelyzetetteremthettekvolna.Egykölcsönösenelfo-
gadhatókompromisszumokonalapulóbékebizonyára jobbanszolgáltavolnaa régió
stabilitásátis,ámúgylátszik,hogyazegyesnemzetielitekszámáraakompromisszum
nemvoltelfogadható,csakavesztes (jelenesetbenamagyarok)pozíciójából,míga
győztesébőlmindenkidiktálniakart.Ezazonbantartósrendezéshelyetttörvényszerű-
encsakegy„hosszúranyúltfegyverszünethez”vezethetett.Ennektükrébenpedignem-
csak a valóban komoly problémákkal küszködő történelmi Magyarország, hanem a
demokratikusCsehszlovákiavagyakevésbédemokratikusnagy-románia(azállandó
belső válságoktól gyötört Jugoszláviáról nem is beszélve) is joggal tekinthető „beteg
embernek”,hiába rója felholeceztamegfogalmazást Janek Istvánnakcikkemásik
helyén.46 hiszenCsehszlovákia ugyanabbanabetegségben szenvedett,mint néhány
évtizeddelkorábbanMagyarország,jóllehetabetegségmértékeéskezelésénekmódja
nem tekinthető azonosnak (Csehszlovákia javára). Végeredményben a Csehszlovák
köztársaság–adualistaMagyarországhozhasonlóan–semtudtamegtalálniahely-
zetének(anemzetiségekarányánakésfejlettségének,atársadalmifeszültségeknek,a
külpolitikaikörülményeknekstb.)megfelelőhelyesnemzetiségipolitikát.

a határokra vonatkozó szlovák álláspontot is jól szemlélteti holec már említett
recenziója,aholaszerzőmegállapítja,hogya„határoksohasemlehetnek,nemvoltak
ésnemlesznek igazságosak”.47 amagyarválaszviszonterrerendszerintaz,hogyez
igaz,delehettekvolnaigazságosabbak,különösen,haanemzetiönrendelkezésnevé-
benjelölikkiazokat,ésegyigazságos,tartósnakszántrendezéstalapoznakrájuk.ha
azegyoldalú,csak„számunkraigazságos”megoldásokbólindulunkki,ésnemtörek-
szünka fentebbemlített, kölcsönösenelfogadhatókompromisszumokra,akkorelke-
rülhetetlenülbentrekedünkazerőpolitikalogikájában,amikoravesztesfélcsakarra
vár,hogyazerőviszonyokmegváltozzanakésvisszavághasson…

Éshamárromanholecjavaslatokatismegfogalmazatrianonikérdéskörkapcsán(a
háború alatti magyarországi parlamenti vitáknak, a magyar háborús terveknek és a
Borsszem Jankó arrogánsésantiszemitacikkeinektanulmányozásátajánljaanemzeti-
ségi problémát mellőző történészek figyelmébe), akkor – a kölcsönösség jegyében –
végülénisfelvetnéknéhányérdekestémátaszlovákkollégáknak.Mégpedigahatárok
kérdésének alaposabb kutatását (vajon melyik határvonal tükrözte jobban az etnikai
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45. romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, osiris, 1999, 68.,
82–86.p.

46. holec,roman:Trianoni… i.m.111.p.
47. holec,roman:Romsics… i.m.369.p.(42.jz.).



viszonyokat,az1920-asvagyaz1938-asbécsidöntéshatárvonala?);akollektívfelelős-
ségésbüntetéskérdését(egyolyanközösségesetében,amelyetmegkérdezésenélkülés
akarataellenérecsatoltakelországától,ideértveEsterházyJánosperétis);azutódálla-
mok(nemcsakCsehszlovákia)kisebbségipolitikájánakösszehasonlítóéskritikaivizsgá-
latát;aszlovákpolitikusoknézeteitésazokalakulását1918előttésután,48 valamintazt,
hogyaszomszédosnemzetekelitjeiésterületszerzőmohóságukmilyenszerepetjátszot-
takannakamagyarországidemokratikuskísérletnekazellehetetlenülésében,amellyel
pedigjóvalnagyobbeséllyelkitudtakvolnaegyezni,mintaTanácsköztársasággalvagya
nyíltan revíziót hirdető, az irredentizmusból legitimációt merítő keresztény-konzervatív
kurzussal. Jó lenne, ha ezeket a témákat amagyar és szlovák történészeka jövőben
őszintén,szakmaialaponmegtudnákvitatni,beleértvetermészetesenaromanholec
által felvetett többi témát is, csakúgy, mint például a szlovákiai História folyóirat
magyar–szlováktörténelemmelfoglalkozó2009/1–2.számánakérdekescikkeit.Végül
–mivelanemzetinarratívákegymáshozközelítésetovábbraismeglehetősenelhúzódó
folyamatnakígérkezik–érdemeslenneközbenmásirányokbaistapogatózni.rendkívül
ígéretesnektűnikpéldáulamikrotörténetimegközelítésalkalmazása,amelysoránmint-
egyanemzetiszintalámerülve–azazminimalizálvaanemzetioptikatorzításait–lehet
megvizsgálni egy-egy jelenséget, illetve azok a projektek, amelyekmagyar és szlovák
(román,cseh,lengyelstb.)kutatókvalódi együttműködésére,közösmunkájáraépülnek.49

romanholecírásajópárdolograrámutatazutóbbiidőszakmagyartörténetírásakap-
csán,észrevételeimindenesetbenmegfontolásraérdemesek.Világosanlátszik,hogy
érdeklődésselfigyeliamagyartörténetírástésközbeszédet–márabbólis,hogyvette
afáradságotésennyiszövegenátrágtamagát.állításainakalátámasztásáraszámos
konkrét példát is felhoz, amelyeket egyúttal interpretál, értékel és kontextusba is
helyez.Igaz,úgytűnik,hogynéhányrészletelkerülteafigyelmét,néhányatrosszulértel-
mezett,ésazösszefüggéseketsemmindigsikerültúgykibogoznia,hogyabelőlükkiraj-
zolódó valóságot pontosan megragadhassa. Időnként pedig holec sem kerüli el a
„nemzeti”(esetébenaszlovák)nézőpontalkalmazását.ámaz,hogyamagyarhistorio-
gráfiánakállítotttükrébennéhanemteljesenismerünkmagunkra,éshelyenkéntmint-
ha kissé homályos lenne a látvány,még nem jelenti azt, hogy a tükör teljesen torz
lenne.alényegjólkivehetőbelőle:afelvetettkérdésekrőlnemcsakérdemes,hanem
muszájisbeszélni,magyar–szlovákésmagyar–magyarvonatkozásbanegyaránt.Ezért
hasznosalaposanmegvizsgálniegyilyentükörképet,hiszenamegfelelőönismerethez
elengedhetetlen,hogynéhakívülről,másszemévellássuksajátmagunkat.
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48. EhhezjómintáulszolgálhatBárdinándorésWéberPéterkiválótanulmánya:kisebbségben
éstöbbségben:IuliuManiunézőpontjai.Limes,11.évf.(1998)4.sz.243–256.p.

49. Érdemesittlegalábbmegemlíteniaközép-európaiEgyetemen(CEu)zajlóilyenjellegűmun-
kátvagyanemzetköziVisegrádialaptámogatásávalmegvalósuló(éstervezett)projekteket,
például az ELTE-n. de lásd még a 2010. június 24–25-én, Érsekújváron megrendezett,
Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés a magyar és a szlovák kollektív emlé-
kezetben 1918–2010 nevetviselőszlovák–magyarkonferenciaelőadásainaknagyrészéta
Limes 23.évf.(2010)4.és24.évf.(2011)1.számában(különösenVörösLászló,kovács
Éva,ŠtefanŠutaj,dagmarkusáésMiroslavMichelaírásait).


