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Önkép és kontextus
Magyarország és a magyarság történelme
a szlovák történetírásban a 20. század végén*
kommunista korszak utolsó két évtizedében született munkákkal foglalkozó, hasonló tematikájú áttekintések meglehetõsen vigasztalan képet rögzítettek a szlovák történetírás Magyarország- és magyarságképérõl.1 Különösen az 1980-as évek közepén, amikor a csehszlovák föderáción belül a kilátástalan szakmai középszerûséget az éledezõ nacionalista törtetéssel próbálták meg többen is legitimálni, a szlovák történelem osztályharcos történelemfilozófiájában gyökeret vertek a magyartalanítást,
dehungarizálást, a magyar történelmi kontextustól való teljes eltávolodást
sürgetõ tendenciák. Ezek egyik legbántóbb, mindazonáltal mára gyökeret
vert és a helyesírási szótárakban is kodifikált megnyilvánulása a történeti
magyar családnevek szlovák fonetikus átírása.2 (Az általunk vizsgált szerzõk
közül egyedül Dušan KováŁ törekszik például arra, hogy a kétségkívül magyar nemzetiségû és irodalmi, történeti mûvek szerzõjeként ismert személyiségek esetében a családnév írásában a magyar helyesírást használja, mint
pl. Pázmány, Rákóczi, Kossuth esetében, az összes többi szerzõ munkájában
a szlovák helyesírási tanácsadó szótárban rögzített Pazma , Rakoci, Košút
fonetikus átírt változat szerepel.)
A középkori feldolgozásokban a csehszlovák államiság nemzeti, állami
szempontjainak alárendelt ahistorikus, vagy éppen már a csehszlovák államisággal is szembeforduló újromantikus koncepciók, az új és legújabb kori, jelenkor-történeti munkák esetében pedig túlideologizált, már-már csökötten
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dogmatikus megközelítések jellemezték a szlovák történeti munkákat általában. A magyar kapcsolatokkal, a Magyar Királyságon belüli közös történelemmel, illetve a 20. századi kapcsolatok történetét ennek megfelelõen hol igyekeztek minél inkább figyelmen kívül hagyni, hol meg hiperkritikus képletekben gondolkodva az „ezeréves elnyomás” hamis tudati elemeire építkezve az
egész szlovák történelmet az ellenállás és a túlélés, illetve az elkülönülés, az
önfejlõdés motívumaira korlátozni. Mindezeket a törekvéseket a korszak
áporodott neosztálinista politikai-ideológiai légköre mellett a késlekedõ, illetve nehézkesen beindult forráskiadványok hiánya is lehetõvé tette.
A Szlovákia esetében meglehetõsen elõzménytelen 1989 utáni fordulat
a szlovák történetírásban igen erõteljes személyi és intézményi átrendezõdést eredményezett. A korábbi korszak teljhatalmú udvari történetírásának
képviselõi sietve elhagyták a szakmát, s az elmúlt években legfeljebb egy-két
memoárral, részletkérdéseknek szentelt tanulmányokkal hallatják
hangjukat.3
Az alábbiakban az elmúlt évtizedben megjelent összefoglaló jellegû történeti munkákra korlátozódva próbáljuk áttekinteni, milyen új tendenciák,
koncepciók jellemzik a szlovák historiográfiát a közös magyar-szlovák történelemmel, a kapcsolatok, illetve a kisebbségi kérdés történetével kapcsolatosan. A csehszlovák korszakban paradox módon a központi hungarológiai mûhely nem Szlovákia területén, hanem a brünni egyetemen alakult ki
Richard Pra ák vezetésével. Az õ szerkesztésében jelent meg 1993-ban az az
ötszerzõs munka, amely az 1945-1989 közötti korszak egyetlen csehszlovákiai Magyarország-története volt.4
A fordulat évében Anton Špiesz által írott Szlovákia története, amelyet
szerzõje „az öntudatosodás útjára” lépett szlovákoknak szánt egyfajta történeti útravalóul, egyszerre tûnik ki higgadt tárgyszerûségével és az 1989 elõtti
korszak immár tarthatatlanná vált teorémáinak módszeres kiigazításaival.
A nagymoráviai korszaknak a szlovák történelemben betöltött korlátozott
szerepét például a fennmaradt morva tárgyi emlékek és a szellemi hagyományok csekély számának hangsúlyozásával érzékeltette. A Szent István-i Magyarország és a szlovákok viszonyára vonatkozóan pedig magától értetõdõnek
mondta, hogy a szent király iránti tisztelet a mai Szlovákia területén is igen
erõs volt: „Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a szlovákok is kerek kilenc évszázadon keresztül abban az államban éltek, amelyet õ alapított, s ebbõl nyolc
évszázadon keresztül nemzetiségi összezördülések és félreértések nélkül. Ist-
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ván király nagyra tartotta a birodalmában élõ nem magyar népeket is.”5 A koraközépkori Magyar Királyság alapítása és etnikai sokszínûsége, a nem magyar
népeknek, köztük a szlovákoknak a magyar államissággal való kapcsolata kétségkívül azok közé a kérdések közé tartozik, amelyek az 1918-1989 közötti
idõszakban hol a nemzetállami, hol az ideológiai, hol meg éppen mind a kétfajta prekoncepció miatt a legtöbb torzulást szenvedték el.
Az 1994-ben készült második, új szellemben íródott összefoglaló munka bevezetõjében a négy élvonalbeli szerzõ egyértelmûen azt az álláspontot
teszi magáévá, hogy a szlovák történelem meghatározó sajátossága, hogy
gyakorlatilag a 20. század közepéig a szlovákok „olyan államokban éltek,
amelyben más nemzetekhez tartozók töltötték be a hegemón szerepet”. Ennek tudomásul vétele a szerzõk szerint elengedhetetlen feltétele a szlovák
történelem reális kontextusának tisztázásához: „A szlovák történelem ezen
állam (ti. a Magyar Királyság – Sz. L.) történetének része, jóllehet mindezidáig nem igazán tartották szem elõtt ezt a tényt a történetírásban. Tehát ennek az államnak (a Magyar Királyságnak) a története, legalábbis annak alapvetõ tényei a szlovák történelem részét alkotják. Helytelenek és feleslegesek
tehát mindazok a törekvések, amelyek a szlovák történelmet úgymond
dehungarizálni akarják, hiszen ez a történelem nagyjából ezer éven át a történeti Magyarország keretei között zajlott. Az ilyen törekvések nem csupán
a szlovák történelem kereteit iktatnák ki, hanem figyelmen kívül hagyják és
tagadják azt a szlovákok által az állami keretekre és az állam létrejöttére kifejtett kétségkívül erõs befolyást is.”6
Az állami keretek, az állami kontextus problémájával szorosan összefüggõ másik alapkérdésben, a szlovák etnogenezis kérdéskörében a vizsgált
munkák egyértelmûen azt az álláspontot képviselik, hogy a mai szlovák
nemzet etnikai öntudatosodásának elsõ periódusát Nagymorávia idejére
helyezik: „Kétségkívül erre az idõszakra nyúlnak vissza azok a kezdetek,
amelyek az itt élõ népességnek, a mai szlovákok õseinek közös tudatát
jellemezték”.7
Ebben a kérdésben a vizsgált munkákban semmilyen érdemi különbséget nem lehet kimutatni. Az viszont nagyon fontos elmozdulás a korábbi
idõszakhoz képest, hogy a szlovák entogenezist ezek a munkák nem tekintik a nagymorva korszakban lezáruló folyamatnak. Jóllehet explicite –
D. KováŁ kivételével – nem is írnak róla, nem zárják ki a Magyar Királyság
kereteinek, intézményeinek, mindenekelõtt a vármegyerendszernek a meg-
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határozó szerepét a nemzetté válás alapjait megteremtõ etnikai folyamatokban. KováŁ munkájában a kora középkori magyarországi etnikai-nyelvi kulturális fejlõdést összegezve a tényeknek megfelelõen így rögzíti Magyarország és a szlovák etnogenezis viszonyát: „A történeti magyar állam létezése
megteremtette a szlovák nemzet kialakulásának alapvetõ feltételeit. A szláv
etnikum már a 9. század folyamán elkezdett differenciálódni. A szlávok három fõ ága jött létre: a keleti, déli és a nyugati szlávoké. (...) A legfõbb megkülönböztetõ tényezõnek nyilvánvalóan a politikai fejlõdés bizonyult.
A szlovákok különálló etnikumként a történeti magyar állam keretei közt
fejlõdtek, míg a lengyelek és a csehek a lengyel és a cseh királyság keretei
közt. Maguk a magyarországi szlovákok közt jelentõs nyelvi különbségek
voltak, több dialektus nagymértékben különbözött egymástól, s ezek a különbségek idõvel még tovább nõttek. Az egységesülést viszont a zárt területen kialakult kompakt települtség segítette elõ.”8
A nemzeti szárny a szlovák történetírás súlyában és befolyásában egyaránt változó – jeles kutatókat, emigránsokat és szapora és könnyû tollú
publicistákat egyaránt magában foglaló – képzõdménye. Milan ˇ urica
Dejiny Slovenska a Slovákov [Szlovákia és a szlovákok története] címû könyve kronologikus sorrendben tekinti át csaknem két évezred eseményeit.
Amint a szerzõ fogalmaz, „fõként azokra [az eseményekre] koncentráltam,
amelyek egyenes összefüggésben állnak Szlovákia és a szlovák nemzet történetével, valamint megkülönböztetett figyelemmel azokra a tényekre,
amelyek alátámasztják és megerõsítik a szlovák nemzet õsi etnogenezisét,
Szlovákia területére történt letelepedésének zavartalan kontinuitását legalább a Krisztus utáni 6. századtól napjainkig, de fõleg államiságának mély
történelmi gyökereit, melyeket kedvezõtlen hatalmi és politikai viszonyok
között is mindig emlékezetében tartott...”9
Ebbõl a felfogásból egyenesen következik, hogy a szlovák államiság
megszûnését és a több mint ezer éven át tartó „kedvezõtlen hatalmi és politikai viszonyok” létrejöttét a „török-tatár vezetésû finnugor nomádok vándorló törzseinek”10 támadása idézte elõ, amelyekbõl késõbb kialakultak
a magyarok. ˇ urica professzor helyesen tesz különbséget a korabeli magyar
törzsek és a modern magyar nemzet között, ám szlovák vonatkozásban két
oldallal késõbb erre már nem képes. A 906. oldalon a következõket írja:
„A magyarok délrõl ismét megtámadták Szlovákiát. A magyarok elleni harcban elesett II. Mojmír, a szlovákok királya ...” Majd a 924. oldalon: „Ez volt
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az elsõ szlovák államiság vége és egész Szlovákia magyar uralom alá történõ
betagolódásának kezdete.”
A szlovák történetírás eme képviselõjének magyarokkal, Magyarországgal kapcsolatos felfogása, az egyes közös történelmi konfliktusokról kialakított álláspontja jelentõsen eltér a történetírás objektivitásának minimális követelményeitõl.
A Starý národ – mladý štát [Régi nemzet – fiatal állam] címmel a Szlovák Nemzeti Bank által kiadott könyvben Milan Ferko, a nagymoráviai korszakot részben szlovák történelemmé átstilizálva, Moráviát mint dunai-tiszai birodalmat mutatja be, ahol a keleti frank birodalom ellenében a bizánci rítusú kereszténység elterjedésével virágzó szlovák nemzeti kultúra alakult volna ki. Slavomír fejedelem frankok elleni lázadását pedig a történelem elsõ „szlovák felkeléseként” aposztrofálja.11 A honfoglaló magyarok letelepülését, megkeresztelkedését, mezõgazdasági termelésre való áttérését
közvetlenül „a szlovákoktól és a többi szláv szomszédoktól vették át”.12
A könyv középkori részeit Richard Marsina készítette. Marsina hangsúlyozza a nyitrai részfejedelemség intézményének fontosságát13, a magyar és
a szlovák állami címerben egyaránt szereplõ kettõs kereszt felsõ-magyarországi területekhez és a szlovák etnikumhoz való történeti kötõdését.14 Valamennyi vizsgált szlovák történeti összefoglalás nagy súlyt helyez a felsõ-magyarországi szlovák régió városainak etnikai fejlõdésére. Špiesz, Marsina és
KováŁ például egyaránt kiemeli, hogy a Nagy Lajos király által a zsolnai szlávszlovák polgárok jogait biztosító 1381. évi privilégiumlevél (Privilegium pro
Slavis) ugyanannyi helyet biztosított a szlovákok számára, mint a németeknek. Súlyának megfelelõen szerepel ezekben a munkákban az egyházi intézményrendszer, a megyei közigazgatás témaköre, de érezhetõen tudatosan
visszaszorul a központi királyi udvar tevékenységének bemutatása.
A Mohács elõtti korszakban a felsõ-magyarországi szláv-szlovák régió
sajátos fejlõdési tendenciáit általában a városfejlõdés, a színesfémbányászat
fellendülésének, illetve Csák Máté tartományának és a központi hatalommal való szembekerülésének a bemutatásával érzékeltetik ezek a munkák,
de mindegyik óvakodik az olyasfajta túlzásoktól, amelyek egyfajta Magyarországon belüli szlovák különfejlõdésre utalnának.
A Mohács utáni korszak esetében a három részre osztott ország helyzetét is többé-kevésbé a realitásoknak megfelelõen mutatják be, amikor ugyan
hangsúlyozzák, hogy a királyi Magyarország súlypontja azonos volt a szlo-
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vákok által is lakott felsõ-magyarországi régióval, de sem a törökellenes harc
értékelésében, sem a regionális fejlõdés bemutatásában nem szakadnak el
a magyarországi kontextustól.
Az 1526 utáni Magyarország történelmét részben a történeti tényeknek
megfelelõen – részben mint a mai Szlovákia kialakulásához vezetõ fejlõdés
egyfajta történeti elõzményeként értékelve – a három részre osztott ország
belsõ különbségeit a szlovák történetírás 1989 után is igyekszik kidomborítani, túlhangsúlyozni. A mohácsi csatát Viliam ¨ iŁaj (a Szlovák Történelmi Társulat elnöke) például úgy értékeli mint „a középkori magyar állam végét”.
A három részre osztott ország vonatkozásában a legtöbb szlovák szerzõ gyakran használja – vállalva a tudatos anakronizmusok csapdáinak kockázatát –
a „Slovensko-Szlovákia” kifejezést. A Ferdinánd és Szapolyai között 1534-ben
megkötött béke tartalmát ismertetve ¨ iŁaj szerint „Ferdinándnak jutott Horvátország és Szlovákia (Kassa és a kelet-szlovákiai megyék egy része nélkül),
Szapolyainak pedig Erdély és Kelet-Magyarország”.15
D. KováŁ szerint „Szlovákia (a keleti rész nélkül) a Habsburg Magyarország legfontosabb részét jelentette. Prešporok (Bratislava) vált fõvárossá.
Itt tartotta üléseit a magyarországi országgyûlés, s itt, a Szent Márton Dómban koronázták meg a magyarországi királyokat. Itt volt a székhelye a Magyar Kamarának, amely az összes királyi birtokot igazgatta. A pozsonyi várban õrizték a királyi koronaékszereket. Ily módon egészen a 18. század kezdetéig a mai szlovákiai terület politikailag elkülönült a történeti Magyarország többi részétõl, s fejlõdése a Habsburg Birodalom többi részével – az
osztrák tartományokkal és a cseh korona országaival – szoros együttmûködésben ment végbe.”16
Viszonylag jelentõs elmozdulások figyelhetõek meg a hosszú 19. század, azaz a klasszikus nacionalizmus korának legújabb szlovák történeti feldolgozásaiban. Jóllehet nem születtek új nagy monográfiák sem a „nemzeti ébredés” – nagyjából a magyar reformkornak megfelelõ – korszakáról,
sem az 1848-49. évi forradalmi és nemzeti küzdelmekrõl, mégis igen sok új
tanulmánnyal gazdagodott ezeknek a szlovák nemzeti fejlõdés szempontjából kulcsfontosságú kérdésköröknek az irodalma. Már-már áttörés értékûnek is minõsíthetõ a társadalomtörténeti stúdiumok elõtérbe kerülése, amit
egyebek közt három kiváló tanulmánykötet is bizonyít.17
…ubomír Lipták a 20. század eleji Szlovákiával foglalkozó kötet bevezetõ tanulmányában egyöntetûen bizonyítottnak látja azt a tételt, amely az
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egész hosszú 19. századi magyarországi nemzetiségi politika végsõ összegzését abban látja, hogy „a magyarosítás, valamint a bármifajta nemzetiségi
autonómia elutasítása egyáltalán nem szolgálta azt az eredeti célkitûzést,
hogy ezeknek a segítségével a Monarchián belül erõsítsék Magyarország
helyzetét, esetleg kiharcolják teljes függetlenségét. Ehelyett 1918-ban
a fejlõdés nem a történeti Magyar Királyság önállóságához, hanem az
önálló trianoni Magyarország létrejöttéhez vezetett.”18 Tény, hogy a szlovák történészek idõsebb nemzedéke még mindig a dualizmus kori felsõmagyarországi asszimilációs folyamatok erõszakos jellegének bizonygatásával van elfoglalva, s az egész korszakot mint a szlovák nemzeti fejlõdés
szempontjából kizárólag negatív periódust, „a fokozott nemzeti elnyomás
idõszakát” értékelik.19
A magyar kérdés és a magyar-szlovák történelmi kapcsolatok megítélésének egyoldalúságai számos szlovák történelmi szakmunka színvonalát befolyásolják negatívan. Ebben az évszázadban három meghatározó történelmi élmény vált a két nép közötti konfliktusok forrásává. A történelmi Magyarország megszûnésével a szlovákság az újonnan létrehozott Csehszlovák
államnak lett államalkotó nemzete. 1938-1939-ben Csehszlovákia szétesése, a német és magyar kisebbségek kiválása, majd az állam megszûnése és az
önálló Szlovákia létrejötte. Végül az 1945-1949 közötti magyarellenes állami politika az újraalakult Csehszlovákiában. Ezek azok a pontok, ahol leginkább távol áll egymástól a magyar és a szlovák kutatók álláspontja, és ahol
a rendszerváltás dacára az árnyaltabb megítélés hiánya továbbra is jellemzi
a szlovák történészek munkáit.
Pozitív elmozdulás elsõsorban az Osztrák-Magyar Monarchiában történt együttélés megítélésében tapasztalható. Jelenleg talán a leginkább
irányadó szlovák történész …ubomír Lipták így látja a századforduló „Szlovákiáját”: „Szlovákia a századfordulón már számos akadályon túllépett (...)
százezer ipari munkás az elsõ világháború elõtt, olyan tény, amely számos
ország esetében még ma is csak a jövõ kérdése. Ugyanígy a szlovák mezõgazdaság, még ha a földmûvesek jelentõs részének nem is volt földje,
amelybõl megélhetett volna (...) lassan, de érezhetõen terjedtek a modern
termelési módszerek.”20 A kényesebb kérdésben, vagyis a Monarchia és
benne Magyarország megszûnésének okait illetõen Lipták is úgy véli, hogy
„a Monarchia megszüntetése és a magyar államból történõ kiválás szorgalmazása a szlovák politika történelmi döntése volt. Reményre pedig az jogo-
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sította fel, hogy a szlovák törekvések megegyeztek a Monarchia többi elnyomott népének kívánságával...”21
A középnemzedékhez tartozó szlovák történészek közül azonban egyre
többen hajlandók árnyaltabb képet alkotni a kiegyezést követõ fél évszázadról. Külön ki kell emelni például Roman Holec professzort, aki a dualizmus
kori szlovák-magyar kapcsolatok mélypontját jelentõ csernovai sortûzrõl
készített igen körültekintõ, adatgazdag monográfiát.22 A szóbanforgó tanulmánykötetben, a korabeli magyarországi gazdaságpolitika nemzetiségellenes törekvéseit is bemutatva, végsõ soron arra a következtetésre jut, hogy „a
szlovák nemzeti emancipációs mozgalom gazdasági fejlõdése az elsõ világháborúig terjedõ idõszakban növekvõ tendenciát mutatott, fokozatosan kiterjesztette jelenlétét a különbözõ gazdasági ágazatokban, és programjaiban
egységes koncepciókra támaszkodva olyan régiókban is komoly hódításokat
tett, amelyek politikailag nem tartoztak erõsségei közé (Nógrád, Szlovákia
keleti részei)”.23
Különösen izgalmas kérdéskört vizsgált meg Elena Mannová tanulmánya, aki a szlovákok nemzeti identitásának az elsõ világháború éveiben kimutatható alakulását vizsgálta részben az állam iránti lojalitás megnyilvánulásai, részben az 1918. évi fordulatra való felkészültség szempontjából, különös tekintetettel a szlovák nemzeti szimbólumok szerepére.24 Hasonló
elemzést készített Elena Jakesová is, aki az amerikai szlovák kivándorlók
Magyarország iránti lojalitásának, illetve az egykori hazával való szembefordulásnak az okait vizsgálta.25
A történeti Magyarország 1918. évi összeomlása, a trianoni békeszerzõdésben rögzített nemzetállami rendezés kialakulása kétségkívül ma is az
a terület, ahol a kelet-közép-európai régió valamennyi nemzeti történetírása között igen jelentõs nézeteltérések mutatkoznak meg. Mindazonáltal
a csehszlovák államalapítás ma már távolról sincs olyan ideologikus és mármár szakrális magasságokba emelve, ami eleve lehetetlenné tenné az érdemi vitákat. Ehhez nyilván hozzájárult Csehszlovákia kettéválása is, de rendkívül fontos, hogy az 1918-1920 közötti idõszak megítélésében a szlovák
történetírásban a nacionalista felfogás már távolról sem egyeduralkodó.
Dušan KováŁ, aki már 1989 elõtt is megpróbálta a történeti források
alapján bizonyítható ismereteket szembeállítani a Csehszlovákiát a szovjetek forradalmának egyenesági leszármazottjaként bemutató ideologikus
konstrukciókkal, történeti szintézisében a következõképpen summázza
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a csehek és szlovákok közös államának létrejöttéhez vezetõ eseményeket:
Az 1918. október 30-án Turócszentmártonban elfogadott szlovák nemzeti
deklaráció KováŁ szerint egyszerre jelentette Szlovákia csatlakozását az
önálló cseh-szlovák államhoz, s annak kinyilvánítását, hogy a szlovákok kiváltak a történeti Magyarországból. Ez utóbbi döntés elõzményei szerinte
a 19. századi magyarosításra vezethetõk vissza, amikor „a történeti magyar
állam az eredeti multietnikus államból centralizált magyar állammá vált”.
Ezzel együtt KováŁ sok más szlovák történésztõl eltérõen azt is hangsúlyozza, hogy a kiváláshoz szükséges külsõ, nemzetközi feltételek csak az elsõ világháború kirobbanását követõen alakultak ki, s ezeket használta ki azután
a csehszlovák politikai emigráció, amelyhez a maguk lehetõségeihez mérten
a szlovákok is hozzájárultak.26
A trianoni békeszerzõdés létrejöttét Szlovákia szempontjából a legteljesebben Marián Hronský, a kiváló pozsonyi hadtörténész 1998-ban megjelent monográfiája tekinti át.27 Több hasonló tárgyú nagymonográfia, számtalan tanulmány után a szerzõ hat fejezetre osztva tárgyalja az elsõ világháború után kialakult helyzetet, s azt a fejlõdést, amely a történeti Magyarország felbomlásához, Csehszlovákia és a többi utódállam, a Magyar Tanácsköztársaság létrejöttéhez, illetve a békeszerzõdés megkötéséhez vezetett.
A monográfiának elsõsorban a hadtörténeti részei hoznak új anyagot, míg
a fegyverszüneti megállapodások és a békekonferencia tárgyalásaira vonatkozóan jószerivel csak másodlagos és publikált forrásokat használ fel. Igaz,
egyetértõen idézi Jan Valenta cseh történészt, aki szerint a magyar történetírás egyre nagyobb elõnyre tesz szert a versailles-i békerendszer kialakulására vonatkozó forrásanyag feltárásában és közreadásában, de a csehszlovák
békejegyzékeket, a területi igényekre vonatkozó korabeli csehszlovák érvrendszert tartalmazó dokumentumokat õ maga sem használja.
Fontos áttörés következett be az elmúlt évtized szlovákiai történetírásában a 20. századi (cseh)szlovákiai kisebbségi kérdés kulcskérdéseinek feltárásában, elemzésében is. A kassai Társadalomtudományi Intézetben készült
kismonográfiák mellett több más tanulmánygyûjtemény is napvilágot látott,
amelyek nem kerülték meg a második világháború utáni kisebbségellenes
politika elemzését sem.28
A már említett angol nyelvû propagandakiadvány mellett több kötet jelzi azt a törekvést, hogy a magyar-szlovák történeti kapcsolatok vizsgálatát is
beemeljék a szisztematikus történeti vizsgálatokba.29 A legneuralgikusabb
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témakörök között a bécsi döntéssel és annak háború utáni következményeivel foglalkozó irodalmában nagy súllyal van jelen az általunk nemzeti
szárnynak nevezett csoport meghatározó személyisége, Ladislav Deák.
1938-ban a csehszlovák válságot követõen a négy európai nagyhatalom
müncheni döntése Csehszlovákia német lakta területeinek elcsatolását
eredményezte, továbbá mód nyílt a magyar kisebbség ügyének rendezésére
is. Az 1938. november 2-i bécsi döntés értelmében 12 ezer négyzetkilométernyi terület, amelynek magyar adatok szerint 84,4 százaléka30, szlovák adatok szerint 59,1 százaléka31 volt magyar, visszakerült Magyarországhoz.
„Népünk, bár nem saját hibájából, de áldozattá vált. Tudtunk nélkül, tehát ellenünk döntöttek. A német-olasz döntõbíróság nem az etnikai helyzet
alapján döntött. (...) De senki nem akadályozhatja meg nekünk, hogy az egész
világ elõtt kijelentsük, a szlovák nemzet tragikus sérelmet szenvedett el.”32 –
jelentette ki Jozef Tiso a döntés napján a pozsonyi rádióban. Hasonló a megítélése napjaink szlovák történészeinek is, többnyire ellentmondást nem tûrõen ítélik el az egész eseménysorozatot és a bécsi döntés háború után történt
hatálytalanításában magától értetõdõen az igazságszolgáltatást üdvözlik.33 Hiszen a müncheni egyezmény azért jöhetett létre, mert a nyugati demokráciák
a háború elkerülése érdekében feláldozták Csehszlovákiát.34 A köztársaság
szétesésének körülményeivel, e körülmények félreértelmezésével függ össze
az autonómia kérdésének szlovák szakirodalmi megítélése is. A legtöbben,
akik a cseh-szlovák együttélésre kritikusan35, de mégis némi nosztalgiával
gondolnak vissza, úgy vélik, hogy a háború elõtti csehszlovák vezetés hibázott, amikor a német és magyar kisebbségnek messzemenõ jogokat biztosított. A nemzetiségek ugyanis szétverték a Köztársaságot.36 E felfogással szemben a magyar szakirodalom arra mutat rá, hogy a nemzetiségek asszimilációjára berendezkedõ beneši kisebbségi politika felelõssége szintén jelentõs.37
A szlovákoknak ugyanakkor kettõs történelmi tapasztalata van. A csehszlovák
együttélés nosztalgiája és az önállóság 20. századi dilemmája megnehezíti számukra a történelmi tisztánlátást. A két háború közötti idõszakban a csehszlovák kormány állandó félelme az autonómiától és az a tény, hogy végül kényszer hatására született meg olyan késõn, amikor a bomlási folyamatokat már
nem lehetett megállítani, azt a felfogást konzerválta, hogy minden területileg
is körvonalazott autonómia az adott állam egysége ellen irányul.
Az októberi napokat illetõen, amikor a magyar kérdés is napirendre került, a magyar kormány katonai akciót is fontolgatva38, ultimatív módon kö-
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vetelte túlzó igényeit. A már említett …ubomír Lipták is úgy véli, „a magyar
igények felülmúlták a legrosszabb várakozásokat is.”39 A novemberben létrejött bécsi döntés nem felelt meg az etnikai elvnek40, hiszen – ahogy Lipták
fogalmaz – „déli határunkról nem statisztikai, gazdasági és történelmi érvek
döntöttek, hanem a nagyhatalmi érdekek.”41 Emellett minden szlovák kutató egyetért abban is, hogy a Magyarországhoz került szlovákok jelentõs
mértékû üldözésnek lettek kitéve, ami több tízezer ember elmenekülését
eredményezte.42 Mindezzel szemben a magyar szakirodalom valószínûsíti,
hogy magyar katonai akció komolyan nem jött szóba, továbbá rámutat
a csehszlovákiai magyarság jogainak komoly hiányosságaira, valamint az etnikai elvet precízen érvényesíteni kívánó magyar delegáció tevékenységére
a komáromi tárgyalásokon. A magyar történeti irodalom – fõként a sokszor
túlzott önkritikát gyakorolni kénytelen marxista munkák – kiemeli a szlovákokkal szembeni magyar visszaéléseket, de az újabb elemzések arra is felhívják a figyelmet, hogy a korabeli magyar kormánytényezõk a túlkapások
megszüntetésére törekedtek.
A müncheni idõszak magyar-szlovák kapcsolatainak elsõszámú szlovák
kutatója, Ladislav Deák – véleményünk szerint meglehetõsen tendenciózusan
– a kilencvenes években megjelent munkáiban is ragaszkodik a magyar kisebbség bûnösségének elméletéhez, amely szerint a csehszlovák állam szétverésének egyik okozója volt43, majd a Magyarországhoz visszacsatolt területeken támogatta a Horthy-rendszer szlovákellenes politikáját44. A rendszerváltás óta a magyar szakirodalom alapján a Horthy-rendszerrõl árnyaltabb képet
alkothatunk. Ezzel szemben a szlovákok szinte mindig annak elmaradott és
diktatórikus vonásait hangsúlyozzák. „Akinek volt némi illúziója, azt a megszálló hatalom csakhamar megtanította, hogy a demokratikus és a nemzeti jogokat egyaránt elnyomó, régi elnemzetietlenítõ úri politika (...) semmit nem
változott, sõt inkább kiegészült a Horthy-diktatúra brutalitásával. A megszálló hadsereg és a helyi soviniszták túlkapásai elõl (...) tízezrek menekültek
mindenüket hátrahagyva észak felé, annak is örülve, hogy puszta életüket
megmenthetik.” – írja Lipták45. ˇ urica szerint is a magyar uralom alá került
szlovákok „ki voltak téve a hátrányos megkülönböztetésnek, az asszimilációnak, sõt számos esetben a brutális üldözésnek is.”
A források alapján a szlovák szerzõk nézete túlzónak tûnik. Janics Kálmán a szlovákiai magyarok jogfosztásáról készült mûvében már több mint
két évtizeddel ezelõtt arra a következtetésre jutott, hogy a magyarok bûnös-
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ségének alátámasztását szolgáló, önkényesen kiválogatott adatokon alapuló,
a nemzeti önkritikát számos esetben teljesen mellõzõ felfogás az 1945 utáni csehszlovák államba visszakerülõ magyarság üldöztetésével függ össze.
A történészek is idomultak a csehszlovák állampolitikai elképzelésekhez, az
elsõ szempont ugyanis a „dél-szlovákiai” magyarság üldözése jogosságának
bizonyítása volt46. Ez a felfogás a maga meglehetõsen egyoldalú formájában
konzerválódott – napjainkig. A kassai kormányprogram rendelkezései, amelyek kiindulópontjai lettek a magyarság négy évig tartó kálváriájának, a szlovák történészek véleménye szerint nem hagynak maguk után semmi kivetnivalót sem.47
Az 1938-39-es és az 1945-49-es események megítélésében tehát mutatkozik ugyan némi elmozdulás, fõként Štefan Šutaj munkáiban, de az 19451948 közötti idõszak csehszlovákiai etnikai tisztogatásairól a pozsonyi
Vadkerty Katalin által feltárt anyag beemelése, a szlovákiai magyarok szerepének, helyzetének objektív tisztázása a szlovák történetírásban egyelõre
még várat magára.48
A jórészt csupán a történeti összefoglaló munkákra kiterjedõ áttekintésünk végén három mozzanatot érdemes kihangsúlyozni. A szlovák történetírásban a magyarországinál határozottabb és kiélezettebb átrendezõdés
ment végbe az 1990-es évtizedben, amelynek egyik hosszabb távon is érezhetõ következménye, hogy gyakorlatilag két részre szakadt a szlovák történetírás: a nemzeti elkötelezettséget a szakma legfõbb céljának tekintõkre, illetve a történetírást részrehajlástól mentes tudományként mûvelõkre.
Mindkét csoportban találhatóak élvonalbeli kutatók. A nemzeti irányzathoz
tartozók közül néhányan a MeŁiar-kormányok által szorgalmazott magyarellenes hangulatkeltésben is kivették a részüket, különösen a honfoglalás
1100 éves évfordulójának évében.49
A magyar-szlovák történészpárbeszéd szempontjából a legnagyobb
horderejû változást az a tény jelenti, hogy mára egyértelmûvé vált az a felismerés, hogy a szlovákok és Szlovákia történelmét a történeti magyar állam
létrejöttétõl 1918-ig bezárólag csakis a Magyar Királyság, illetve a Habsburg
Monarchia történeti kontextusában lehet reálisan mûvelni. A reális történeti kontextus alapfeltétele a reális történeti szlovák önképnek és az értelmes
magyar-szlovák történeti vitáknak. Ehhez mindkét fél részérõl további összehangolt forrásfeltáró munkára, továbbá elmélyült közös társadalom-,
mûvelõdés- és intézménytörténeti kutatásokra is nagy szükség lenne.
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A hagyományos történeti vízválasztók, az örökzöld magyar-szlovák vitatémák mára mintha megszelídülni látszanának: ez részben arra vezethetõ
vissza, hogy mindkét történetírásban jelentõs súlyponteltolódás kezdõdött
a hagyományosan domináns és konfliktusérzékeny politikatörténet rovására, a nyitott kérdések iránt jóval fogékonyabb társadalom- és mûvelõdéstörténet javára. Másrészt az egyes országokban egymás mellett létezõ különbözõ irányzatok belsõ vitái eleve leleplezik a nacionalista és dilettáns szélsõségeket, azok ennélfogva a nemzetközi vitákban máris jórészt teljesen verseny- és szalonképtelenné váltak.
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munkája, amely a Padovában élõ szerzõ ultrakonzervatív és nacionalista koncepcióját iskolai tankönyvként próbálta „eladni” Szlovákiában. – Kronológia és lexikon sajátos ötvözeteként jelent meg Dušan Škvarna, Július Bartl, Viliam ¨ iŁaj,
Mária Kohútová, Róbert Letz és Vladimír Segeš által írt Lexikón slovenských dejín
[A szlovák történelem lexikona]. Bratislava, 1997, Slovenské pedagogické nakladatelstvo. Az összefoglaló történeti munkák közt különösen fontos hely illeti meg
…ubomír Lipták elõször 1968-ban megjelent munkájának reedícióját: Lipták,
L'ubomír: Slovensko v 20. storoŁí [Szlovákia a 20. században]. Bratislava, 1998.
Az 1990-es évtizedben megjelent egykötetes szlovák történeti összefoglalók sorát
Dušan KováŁnak Prágában szlovák nyelven a Lidové noviny kiadó „Államok története” címû sorozatban megjelent munkája zárja: Dejiny Slovenska [Szlovákia
története]. Praha, 1998, Nakladatelství Lidové noviny. KováŁ munkája várhatóan
még 2000-ben a pozsonyi Kalligram kiadásában magyarul is megjelenik.
Špiesz, A: Dejiny, id. m. 20.
Slovenské dejiny, id. m. 8. Ez a bevezetõ arra is kitér, hogy Szlovákia mint önálló
közigazgatási egység nem létezett, s ezért semmilyen állandósult külön neve nem
volt. A mai Szlovákia területét „általában csak mint Észak- vagy Felsõ-Magyarországot emlegették, a 15. századtól kezdve olykor mint olyan területet, ahol szlovákok laktak, s akik politikailag a soknemzetiségû Magyarországhoz tartoztak,
de nem voltak magyarok, ami szomszédjaik számára közismert tény volt”. A megfogalmazás nehézkessége, valamint a kontextusok és kölcsönhatások egyoldalú értékelései mindazonáltal jelzik, hogy a felsõ-magyarországi szlovák (szláv) etnikai
régió reális elhelyezése a szlovák történetírásban még nem tekinthetõ lezárt folyamatnak.
uo. 11.
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KováŁ, D.: Dejiny Slovenska, id. m. 51.
ˇ urica, M: Dejiny, id. m. 3.
uo. 18.
Kovác, D.: Dejiny Slovenska, id. m. 26. A Nagymorva Birodalom szlovák nemzeti
királyságként való értékelése az elmúlt tíz évben is gyakorta elõforduló toposza
a nemzetieskedõ szlovák publicisztikának és közgondolkodásnak. A meŁiari szlovák kormányzat például úgy döntött, hogy a szlovák nemzeti valuta fém- és papírpénzeinek nagyobbik részét nagymoráviai uralkodók, tárgyi emlékek képei díszítik. A professzionális szlovák történetírás azonban igyekszik távolságtartóan kezelni a kérdéskört. A bevezetõben említett történeti lexikon Nagymorávia címszava például hamis koncepciónak nevezi azt a korábbi korszakban kanonizált elképzelést, miszerint Nagymorávia a csehek és a szlovákok elsõ közös állama lett volna. Lexikón.., id. m.325-326. – Más kérdés, hogy a nagymorva-szlovák nemzeti,
állami kontinuitás tétele a független Szlovákia 1992. évi alkotmányának preambulumába is bekerült.
Starý národ, id. m. 36.
Starý národ, id. m. 43-45. A nyitrai részfejedelemség és a moráviai elõzmények közötti összefüggések legrészletesebb és leginkább dokumentált kifejtését ld. Ján
Steinhübel: Nitrianske udelne kniezatsvo... [A nyitrai hûbéres hercegség]. In H¨ ,
2000, 2.
Starý národ, id. m. 45-46.
Slovenské dejiny, id. m. 91.
KováŁ, D.: Dejiny Slovenska, id. m. 60. A szlovák történeti lexikon „Uhorsko” (az
1918 elõtti Magyarország szlovák nyelvû megnevezése) címszava a Magyar Királyságot soknemzetiségû államnak nevezi, s hangsúlyozza, hogy a történeti Magyarország „egyike volt azoknak az államoknak, amelyek a Nagymorva Birodalom
impulzusait átvették”. Itt is hangsúlyosan megjelenik a nyitrai részfejedelemség,
mint a mai Szlovákia területén egy ideig fennmaradt regionális képzõdmény.
A Mohács utáni fejlõdésben a Lexikon is kiemeli azt a tényt, hogy a mai Szlovákia területe Nyugat-Magyarországgal és Horvátországgal együtt alkotta a királyi
Magyarországot. Lexikón..., id. m. 320.
Elena Mannová szerkesztésében szlovák és német nyelven is megjelent a 20. század kezdetétõl az 1989-ig terjedõ szakaszt átfogó tanulmánygyûjtemény:
Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakaei 1900-1989. Bratislava, 1997,
Academic Electronic Press. A kötetrõl Vesztróczy Zsolt által készített ismertetést
lásd a Századok 2000/3-as számában. A szlovák történetírásnak korábban igen csekély nyugati kapcsolatai közül mindig is az osztrák mûhelyekkel fenntartott kontaktusok voltak a legerõsebbek. Jórészt ezt kamatoztatta egy másik kiváló kötet,
amelyet Viliam ¨ iŁaj és Othmar Pickl szerkesztett: Stadtische Alltagsleben in
Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Bratislava, 1998.
Academic Electronic Press. Az általunk vizsgált témakör szempontjából a legérdekesebb kötetet Milan Podrimavský és Dušan KovaŁ szerkesztette Slovensko na
zaŁiatku 20. storoŁia [Szlovákia a 20. század elején] címmel (Bratislava, 1999).
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Slovensko na zaŁiatku 20. storoŁia, 12.
Mésároš, Július: Ma arizácia a asimilácia [Magyarosítás és asszimiláció], uo. 44-47.
Mésáros a szerzõje a nemzeti szárny egyik, állami támogatással a Kubko Goral Kiadó által megjelentetett nagyszabású propagandasorozat történeti Magyarországgal foglalkozó brosúrájának is: Uhorsko a spolu itie jeho národov [Magyarország és
nemzeteinek együttélése]. Bratislava 1996., valamint az ugyancsak propagandacélzattal készült angol nyelvû kiadványban a népszámlálási statisztikák nemzetiségi adatairól készült tanulmánynak: Deformation in the Interpretation of Censuses
in Recent Magyar-Slovak Controversies. In ŠtevŁek, Pavol (szerk.): Slovaks &
Magyars. Slovak-Magyar Relations in Central Europe, Bratislava, 1995, Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky, 63-84.
Lipták, L.: Slovensko, id. m. 16.
uo. 74.
Holec, Roman: Tragédia v ¨ ernovej a slovenská spoloŁnos [A csernovái tragédia és
a szlovák társadalom]. Martin, 1997, Matica slovenská.
uõ.: Hospodárska politika Uhorska z poh adu slovenských ekonomických záujmov [Magyarország gazdaságpolitikája a szlovák gazdasági érdekek szemszögébõl]. In Slovensko na zaŁiatku, id. m. 66-79.
Mannová,Elena: Zmeny vo vedomí slovenskej spoloŁnosti za prvej svetovej vojny
[A szlovák társadalom tudati változásai az 1. világháború idején]. In Slovensko na
zaŁiatku, id. m. 353-363.
Jakešová, Elena: Lojalita i odboj: Americkí Slováci, európska vojna a slovenská
otázka (1914-1915) [Lojalitás és ellenállás: az amerikai szlovákok, az európai háború és a szlovák kérdés (1914-1915)]. In Slovensko na zaŁiatku, id. m. 382-399.
KováŁ, D.: Dejiny Slovenska, id. m. 179-180.
Marián Hronský: Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920 [Harc Szlovákiáért és Trianon 1918-1920]. Bratislava, 1998, Národné literárne centrum.
A kassai intézetben készült munkák közül ld. például: Šutaj, Štefan: Vývoj a postavenie madarskej menšiny na Slovensku po roku 1948 [A magyar kisebbség fejlõdése és
helyzete Szlovákiában 1948 után]. Košice, 1990.; uo.: Reslovakizácia (Zmena
národnosti casti obyvatelstva Slovenska po II. svetovej vojne). In PaukoviŁ, Vladimír (szerk.): Etnické menšiny na Slovensku [Etnikai kisebbségek Szlovákiában].
Košice, 1991.; Šutaj, Štefan: Ma arská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948
[A magyar kisebbség Szlovákiában 1945 és 1948 között]. Bratislava, 1993, Veda.
A kassaiakon kívül a pozsonyi Történettudományi Intézetben is több kisebbségi tárgyú kutatási program indult el. Ld. pl. Haraksim, Ludovít: Národnosti na
Slovensku.Bratislava, 1993, Veda.
Zelenák, Peter: Slovensko-ma arské vz ahy v 20. storoŁí Bratislava, 1992,.; Matulník,
Jozef: KošŁ: tolerancia v slovensko-ma arských vz ahoch [A tolerancia a szlovák-magyar
viszonyban] Bratislava, 1995, Polygrafia, 1995.; Marko, Augustín és Martinický,
Pavol: Slovensko-ma arské vz ahy. História a súŁasnos vo faktoch [A szlovák-magyar viszony. A történelem és a jelenkor tényekben]. Bratislava 1996, Vydavate stvo
Signum.
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MOL – K – M 1 – Békeelõkészítõ osztály iratai. 164.
Deák, Ladislav: Slováci v ma arskej politike v rokoch 1918-1939 [A szlovákok a magyar politikában 1918 és 1939 között]. Bratislava, 1996, 35.
Deák, Ladislav: Viedenská arbitrá [A bécsi döntés]. Bratislava, 1997, 35. A könyvrõl Janek István közöl recenziót a Századokban, 2000, 3, 718-720.
Lipták, L.: Slovensko, id.m. 263-265.
uo. 154. Vö: Durica, M.: Dejiny, id. m. 136.
Uo. 135. Vö. Lipták, L.: i.m. 130. és 157-158.
Deák, L.: Slováci, id. m. 39.
Ádám Magda és Hanzal, Jozef: Eduard Beneš. Dunaszerdahely, 1996, 151.
Deák, Ladislav: Slovensko v politike Ma arska v rokoch 1938-1939. Bratislava, 1990, 22.
Lipták: i.m. 164. Vö: Deák: Viedenská arbitrá , i. m. 20-22.
Durica: i.m. 139.
Lipták: i.m. 166.
Lipták: i.m.. 166-168.
Deák: Slováci v ma arskej politike, i.m. 39-41.
Deák: Viedenská arbitrá , i.m. 41.
Lipták: i.m. 166-167.
Janics Kálmán: A hontalanság évei. 1989, 47.
ˇ urica, M.: i.m. 204-205.
Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Kalligram Kiadó, Poszony, 1993.; Uõ: A deportálások: A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája 1945–1948 között.
Pozsony, 1996; Uõ: A belsõ telepítések és a lakosságcsere. Pozsony, 1999.
Erre vonatkozóan ld. Hamberger Judit tanulmányát: A millecentenárium és a mai
szlovák nemzeti-nacionalista politikai ideológia. In Valóság, 1997, 5, 54-59.

LÁSZLÓ SZARKA and GERGELY SALLAI

Self-Image and Context – Hungary and the History of
Hungarians in Slovakian History Writing at the End of
the 20th Century
At the end of the study that focuses primarily on historical summarizing works
the authors emphasize three aspects. In Slovakian history writing there was a more
determined and sharper reorganization in the nineties than in that of Hungary,
which has the consequence on the long run that Slovakian history writing has practically torn into two pieces: to those who view nationalist devotedness as the most
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important aim of the profession, and to those who view history writing as an objective science. The most important change concerning the cooperation between
Slovakian and Hungarian historians is that by today it has become evident that in
the period between the beginnings of the historical state of Hungary and 1918,
Slovakians and the history of Slovakia is only possible to view realistically within the
historical context of the Hungarian Kingdom and the Habsburg Monarchy.
According to the authors the traditional historical breaks, the traditional themes for
Hungarian-Slovakian debates seem to have been tamed: one of the reasons for this
is there has been a significant shift in the focus in both history writing from the traditional dominant and conflict-sensitive political history, towards a social and cultural history more susceptible for open questions.
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