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Alighanem igaza van Szarka Lászlónak, a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Inté-
zete munkatársának, a Szlovák-Magyar Történész 
Vegyesbizottság magyar társelnökének, aki a Kor/
ridor című magyar-szlovák történeti folyóirat mina-
pi bemutatóján a budapesti Szlovák Intézetben rá-
mutatott: nem véletlen, hogy a szlovák és a magyar 
történészek intézményesített párbeszédének teret 
adó periodika útjára bocsátásában döntő szerep ju-
tott a két országban élő nemzetiségeknek. E sorok 
írója, mint a magyarországi szlovák közösség tagja, 
nem egyszer élte meg saját bőrén, mit jelent, amikor 
a két ország viszonyában „elszabadulnak az indula-
tok” és a történészek helyett a politika kezdi írni a 
történelmet. Pedig a nemzetállam-építés különböző 
stádiumaiban lévő országokban élő „más” nyelvű és 
kultúrájú közösség diszkomfort érzéséhez elegendő 
a történelem konkrét eseményeinek magyar és szlo-
vák nemzeti narratívájával való rendszeres szembe-
sülés is. Tény, hogy a szlovák és a magyar történet-
írás ugyanazt az eseményt gyakran teljesen eltérően 
ítéli meg, miközben a nemzetiségi közösségekhez 
tartozókat a környezetük rendre egyértelmű állás-
foglalásra próbálja rábírni. 

Nos, mint az a Kor/ridor felelős szerkesztőjétől, 
Demmel József történésztől, az Országos Szlovák Ön-
kormányzat (OSZÖ) Kutatóintézete munkatársától 
a bemutató résztvevői megtudhatták, ez a folyóirat 
a szlovák és a magyar történészek közötti szakmai 
párbeszéd útján kívánja szolgálni a két egymáshoz 

oly sokban hasonlító nép viszonyának javítását. A 
kétnyelvű folyóiratot az OSZÖ Kutatóintézete ala-
pította a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és 
a Szlovák Tudományos Akadémia (SZTA) Történeti 
Intézeteivel, valamint a szlovákiai Fórum Kisebb-
ségkutató Intézettel közösen. Az alapítók célja az 
volt, hogy egy olyan, rendszeresen megjelenő lapot 
hozzanak létre, amely – a Szlovák-Magyar Történész 
Vegyesbizottság mellett – újabb fórumot biztosít a 
két történetírás közti folyamatos és élénk kapcso-
lattartásra. A folyóirat szerkesztői központi szerepet 
szánnak a szlovák-magyar közös múlt érzékenyebb 
témáit tárgyaló tanulmányainak, mint például a 
többes identitás, az egymásról alkotott kép, az asz-
szimiláció, a nemzeti mítoszok továbbélése vagy a 
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történelmi emlékezet. Ezeken túl nagy hangsúlyt 
helyeznek a két történetírás legújabb eredményei-
nek szemlézésére, a legfontosabb könyvek és a leg-
jelentősebb szakemberek bemutatására is. A folyó-
irat a tervek szerint évente négy alkalommal jelenik 
meg, az 1. és a 3. szám magyarul, a 2. és 4. szlovákul. 
A tanulmányok mellett recenziókat és portrékat is 
közölnek majd. 

A folyóirat bemutatásának napja, ez év május ha-
todika más szempontból is jelentős nap volt a ma-
gyarországi szlovák közösség életében, hiszen ezen 
a napon tartotta alakuló ülését az újonnan megvá-
lasztott Országgyűlés, amelyben a nemzetiségek 
szószólói is helyet foglalnak. Fuzik János az Országos 
Szlovák Önkormányzat elnöke, a szlovák nemzeti-
ség parlamenti szószólója az alakuló ülésről érkezett 
a Szlovák Intézetbe a bemutatóra. Mint elmondta, a 
folyóirat létrehozására a Magyar-Szlovák Kisebbsé-
gi Vegyesbizottság ajánlása alapján került sor és az 
első évfolyamot túlnyomórészt az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma finanszírozta. Fodor Pál, az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, 
az MTA BTK Történettudományi Intézet igazgatója, 
aki egyben a Kor/ridor szerkesztőbizottsági tagja, 
hozzászólásában arról is szólt, hogy a kutatóköz-
pont élére történt kinevezése óta nagy jelentőséget 
tulajdonít a szomszédos országok, a magyarokkal 
évszázadokon át közös hazában élő nemzetek tudo-
mányos életével való kapcsolatok építésének. Rámu-
tatott, hogy az újonnan alapított folyóirat is illeszke-
dik ebbe a koncepcióba, és a jövőre nézve is kifejezte 
együttműködési szándékát. 

A Fodor Pál, Adam Hudek, Miroslav Kmeť, Kovács 
Anna, Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Pálffy 
Géza, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly ösz-
szetételű szerkesztőbizottság és a Demmel József 

felelős szerkesztő vezetésével, Katona Csaba (MTA 
BTK Történettudományi Intézet), Lengyel Tünde 
(SZTA Történettudományi Intézet) részvételével 
működő szerkesztőség azzal lepte meg az olvasókat, 
hogy mindjárt négy számot állított össze és muta-
tott be a nagyközönségnek. Az első (magyar nyelvű) 
számban Štefan Šutaj, a Szlovák-Magyar Történész 
Vegyesbizottság szlovák társelnöke a Szlovák-magyar 
történelmi párhuzamokról és konfliktusokról ír, Danie-
la Kodajová Az 1848-1849-es forradalom szlovák emlé-
kezetével ismerteti meg az olvasót, míg Peter Macho 
Branislav Varsik és a pozsonyi Mária Terézia-emlékmű 
címmel közöl írást. A portré rovatban Miroslav 
Kmeť történésszel ismerkedhet meg a magyar olva-
só. A második számban olvasható Štefan Šutaj fent 
említett írása (szlovák nyelven), Matus Lászlónak a 
Cseh-szlovák önképzőkörből szlovák ipartanoda? A szlo-
vák nemzeti identitáspolitika és az állami szakoktatás 
összefüggései című tanulmánya és Pál ffy Géza tör-
ténész portréja. A harmadik számban Vörös László 
„A leghazafiasabb magyarok” vagy „egy szabad nemzet”? 
A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 
1914-1918 között című tanulmánya, Tibor Pichler szlo-
vák filozófus A magyarországi politikai kultúra és a szlo-
vák nemzeti gondolkozás című munkája és a második 
tanulmány szerzőjének portréja olvasható. Az idei 
utolsó számban a szerzők és a szerkesztők Ablonczy 
Balázs Őrzők. A többes identitás stratégiái című tanul-
mányával és Czoch Gábor munkájával (A nemzetisé-
gi megoszlás kérdései és társadalmi dimenziói Kassán az 
1850/51-es összeírás alapján) ismertetik meg az olva-
sót. A számot Kövér György történész portréja zárja, 
amelynek címe találó összegzését adja az új folyóirat 
alapgondolatának: „A vita után bizonyára jobban értjük 
a másik álláspontját, mint annak előtte”.
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