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„Csehszlovákiában élő 
magyar történész vagyok" 
Püspöki Nagy Péterrel beszélget 
Székely András Bertalan 

H a valaki manapság a magyar tör ténet tudomány felvidéki műhelyeit , művelőit hozza 
szóba, az elsők közöt t minden bizonnyal Püspöki Nagy Péter munkásságát fogja említeni. A 
valószínűsíthető feltevés mögött nem csupán személyhez köthető, esetlegesen túlzó, elfogult 
értékítélet rejlik, hanem bizonyító erejű, valóságos teljesítmény: több mint másfél évtized 
nemzetközileg elismert termékeny kutatómunkája . Eddigi tevékenységét döntően három 
nagyobb területen figyelhetjük meg: a Kárpát-medence és az észak-balkáni térség korai 
középkorával, a történeti forrástudományokkal (címertan, íráselmélet és - tör ténet , pecsét- és 
oklevéltan, történeti földrajz), valamint a mai Szlovákia magyarlakta vidékeinek a történeté-
vel foglalkozott. Püspöki Nagy Péter 1987 nyarán a Magyarságkutató Intézet vendégeként 
nagy érdeklődéssel kísért előadást tartot t a szlovákiai magyar tör ténet tudomány - tágabb 
összefüggésben: társadalomtudományok - két évtizedéről. Ezt követően kerestük fel 
o t thonában, Pozsonypüspökin, hogy erről, valamint személyes életútjáról részletesen 
elbeszélgessünk vele. 

B A hazai tudományos gyakorlatban sem sűrűn előforduló, de Csehszlovákiában végképp ritka 
státussal rendelkezel, szabadfoglalkozású tudományos kutatóként dolgozván. Római katolikus teológiai, 
majd történelem szakos bölcsészdiplomád kézhezvételétől, 1971 óta mint független szakember tény-
kedsz. Hogy merült fel benned az ilyen, tájainkon szokatlan típusú munkavégzés gondolata, voltak-e 
különleges indítékaid erre, s nem jár-e vajon ez megélhetési gondokkal? 

Egyáltalán nem állt szándékomban, hogy szabad foglalkozású tudományos kutatóként 
tevékenykedjem. Néhai tanárom, Hüscava professzor úr, aki a pqzsonyi Comenius 
Egyetemen meghonosítot ta a paleográfiát és általában a történelmi segédtudományok 
oktatását, utódjául szemelt ki. A professzor úr váratlan halála, nem kevésbé pedig az a 
körülmény, hogy még egyetemi hallgató koromban több önálló kutatáson alapuló munkám 
- nevezetesen A felsőszemerédi rovásemlék és a Limes Romanus na Slovesku (A Limes 
Romanus Szlovákia területén) című tanulmányom, illetve Püspöki mezőváros története és 
Dunaszerdahely város címere című monográfiám — napvilágot látott, több, a tudomány 
területén kívül eső reakciót váltott ki, s ezek a szlovákiai intézményes tudományos életben 
való részvételem előtt bezárták a kaput. Az egyetemi oktatás mellett a tudományos kutatást 
tar tot tam és tartom határozott életcélomnak, s mivel azt intézményes keretek közt nem 
végezhettem, éltem a törvény adta lehetőséggel és megkezdtem szabadfoglalkozású tudomá-
nyos kutatói pályámat. A helyzet adta pályám göröngyös voltát igazolja az a tény, hogy ezt 
a státust Szlovákia területén tizenhét esztendő óta egyedül gyakorlom. 

Munkásságom folyamán soha, semminemű állami támogatást nem élveztem. Kutatásaim 
költségeit könyveimből és címereimből befolyt honorár iumokból fedeztem, s ez a forrás 
nyú j to t t szerény megélhetést magam és feleségem számára. 

35 



• Aki közléseidet és személyiségedet valamennyire ismeri, észlelhette, hogy a témaválasztásban 
kizárólag a tudományos érdeklődés vezet, de egy-egy kérdés felelősségteljes vizsgálatától az sem riaszt 
vissza, ha az kényes jellegűnek minősül. Térségünkben, de az óceánon tűi is, nagy visszhangot kiváltó 
tanulmányaid, előadásaid egy része a szlovák őstörténet neuralgikus pontjával, a Nagymorva Biroda-
lommal kapcsolatos. Kérlek, foglald össze dióhéjban a Nagymorávia fekvésére, az államalakulat jellegére 
vonatkozó álláspontodat, s legalább jelzésszerűen az arra érkezett csehszlovákiai és nemzetközi 
reflexiókat. 

A pozsonyi Irodalmi Szemle 1976-os évfolyamában tanulmányt tettem közzé, Az ősi 
Nyitra a kortársak híradásai és a történészek elképzelései alapján címmel. Ebben a 
Szvatopluk által 880-ban megalapított nyitrai püspökségnek, meg Pribina első, moesiai, azaz 
Al-Duna vidéki székhelyének, Nitrawának megkülönböztetésével első ízben hangzot t el 
szlovákiai eredetű kétkedés a hivatalos Nagvmorávia-koncepció történeti hitele kapcsán. A 
dogmává merevedett hagyományos szemlélet képviselői részéről ugyan látványos, de 
tudományos szempontból mindössze gyengeségüket bizonyító reakciót tapasztaltam. Peter 
Ratkos — nem éppen tárgyilagos hangnemben - szintén a pozsonyi Irodalmi Szemlében 
intézte első támadását. Válaszomat - kétszeres nyomtatot t ígéret ellenére - a szerkesztők 
nem közöl ték. 1977 áprilisában a Szlovák Tudományos Akadémia Tör ténet tudományi 
Intézete t öbb mint ötórás vitát rendezett, mintegy negyedszáz szlovák kutató indulatoktól 
fűtöt t hozzászólásával. Bár az elnöki zárszó szerint nyitott kérdésről van szó, amelyről, 
súlyosságára való tekintettel, továbbra is beszélni kell, az eltelt tíz esztendő alatt erre mégsem 
került sor. Következésképpen csak arra gondolhatok, hogy nézetem ellenzői az általam 
felvetett tényeket tudományos eszközökkel megingatni nem tudják. 

Nagymoráviával kapcsolatos állásfoglalásom rendkívül egyszerű, de annál szilárdabb 
alapokra épül. Mindössze huszonhárom kortársi feljegyzés létezik, amelyekben egyenes 
vagy közvetett , de egyértelmű adatok olvashatók Nagymorávia földrajzi fekvéséről. 
Valamennyi azt bizonyítja, hogy Mojmir, Rasztiszlav és Szvatopluk országa, azaz Nagymo-
rávia 873 előtt a Vaskapu, Belgrád és Szirmium vidékén terült el. A ma szlovákiai Nyitra 
Szvatopluk hódítása révén csupán 873-880 közö t t lett Nagymorávia részévé. Maga Nagymo-
rávia pedig a Frank Birodalom, majd 843 után a Keleti Frank Birodalom, azaz a Német 
Királyság vazallus, határ menti fejedelemsége volt. Állításomnak ellentmondó egykorú 
forrás nincs, ilyet az elmúlt tíz évben a hagyományos szemlélet képviselői közül egyetlen 
egyet sem tárt fel senki. 

A vita után írásban felajánlottam a Szlovák Tudományos Akadémia Tör ténet tudományi 
Intézetének, hogy a szÓDan forgó témát szlovák nyelven, tudományos közlés céljára, 
részletesen kidolgozom. Az intézmény illetékesei azonban az ajánlat elől végül elzárkóztak. 
A következőkben a Valóság 1977. évi 11. száma adott lehetőséget nézeteim sommás 
kifejtésére. 

Nagymorávia fekvésének egyik sarkalatos kérdése, hogy hol volt Szent Metód érseksége. 
A pápa ugyanis őt Szvatopluk országába küldve Szent Andronikosz székére helyezte, azaz 
Szirmium (Sremska Mitrovica) érsekévé tette. Tekintettel arra, hogy már ez a forrás 
önmagában is elegendő a hagyományos szemlélet hitelének megrendítésére, ezért a régi 
felfogás képviselői Metód érsekségét címzetesnek szeretnék nyilvánítani. Címzetes püspök-
ségek és érsekségek azonban az első keresztes hadjárat, azaz a XI. század vége előtt nem 
voltak, sőt ekkor is csupán a kényszer szülte ezt az új jelenséget. Ugyanis az első keresztes 
hadjárat sikerében olyannyira bíztak, hogy az ősi, már századok óta nem működő szentföldi 
püspökségekre még azok elfoglalása előtt kinevezték az új püspököket , akik azonban a 
hadjárat sikertelensége miatt a székeiket nem foglalhatták el, s azon kívül kellett leélniük 
életüket. Az első apostoli zsinattól, 72-től a XI. század végéig a főpapok a valóságos 
székeiken ültek, s a rezidenciális kötelesség ismételt súlyos megsértése esetén - ez a székhely 
három hónapnál hosszabb elhagyása esetén már fennállt - még ki is közösítet ték őket. 
Következésképpen Szent Metód a IX. század folyamán kizárólag a szirmiumi érsekségi szék 
valóságos kereteiben működhete t t . Ez volt előadásom témája az M T A és a József Attila 
Tudományegyetem által rendezett első szegedi ős tö r téne t i konferencián 1979 márciusában. 

Az 1980. és 1982. év során alkalmam nyílott a pittsburgh-i Duquesne University XIV. és 
XVI. His to ry Fórumán is kifejteni az álláspontomat. Az első alkalommal a korábbi kutatási 
eredményeimet ismerhették meg az ülés résztvevői. A második alkalommal pedig a 
szirmiumi érsekség földrajzi kiterjedésének kérdését vizsgáltam meg 872-894 közöt t , azaz 
akkor, amikor Szent Metód Nagymorávia érseke volt. Tágabb vonatkozásban pedig az 
egyházi értelemben vett Dioecesis Pannoniarum 295-892 közti területi fejlődését vizsgáltam. 
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Ezt a kérdéskört elsőként tettem tudományos elemzés tárgyává. Az egyházigazgatási 
forrásokból egyértelműen kiviláglik, hogy Szent Metódnak, a szlávok apostolának érseksége 
873 előtt csupán a Vaskapu, Belgrád és Szirmium vidékére terjedt ki. 

Nagymorávia ügyének újratárgyalása, amely a XVIII. század végén került napirendre, de 
Szklenár György halála miatt megszakadt, századunkban Boba Imre érdeméből merült fel 
újra, s a pit tsburghi konferencia óta az amerikai, az osztrák, a nyugatnémet, a jugoszláv és 
bolgár tudományos körök érdeklődését is felkeltette. Magyarországon az említett szegedi 
konferencia nagyon pozitív vitával zárult. Kristó Gyula és Erdélyi István könyveikben 
osztják véleményemet. Sőt egy magyarul és szlovákul egyaránt jól tudó japán történész, 
Toru Senga, részben másodkézből vett források, nagyobbrészt azonban a nagyományos 
szemléletű feldolgozások kiértékelése alapján felismerte a ma érvényesnek tartott szlovák 
Morávia-szemlélet tarthatatlanságát. Munkája tudománytör ténet i tekintetben kétségtelenül 
figyelmet érdemel, forrásértelmezése és több más megfontolatlan kijelentése azonban 
jobb átgondolást követel a szerzőtől. 

A már 1977-ben szükségesnek nyilvánított objektív polémia mind a mai napig várat 
magára. Szlovák kollégáim inkább lezárt kérdésnek, mondhatnám tabunak tekintik Nagy-
morávia hagyományos szemléletének ügyét. Szent Metód halálának 1100. évfordulója 
részükről a tudományos vitaképtelenség, az élő problémák elhallgatásának jegyében múlt el. 
Tudományos erőtlenségüket szembeötlően jelzi, hogy az ideológia bástyái mögött kerestek 
és keresnek menedéket. A magam részéről készen állok arra, hogy bármely - elsősorban 
hazai - tudományos fó rumon barátságos szellemű, alapos szakmai vitát folytassak a 
kérdésről. Ehhez tapasztalataim alapján azonban két feltételt kell szabnom. Először: 
Nagymoráviával kapcsolatos nézeteimet kellő terjedelmű tudományos értekezés formájá-
ban, nyomtatot t alakban tegyék az érdeklődők számára hozzáférhetővé szlovák vagy cseh 
nyelven, legalább két-három hónappal a vita előtt, mert a szlovák kollégáim zöme valójában 
hozzáférhetetlenség miatt nem ismeri hiteles nézeteimet. Másodszor: a vita legyen tisztessé-
ges, valóban tudományos és nyilvános, egyszersmind nyomtatásban is megjelenjen. Ameny-
nyiben szlovák kollégáim kitérnének az imént felajánlott nyílt és barátságos párbeszéd elől, 
aligha tarthatnak erkölcsi alapon igényt arra, hogy ebben a kérdésben egyoldalú nyilatkoza-
tokat, állásfoglalásokat tegyenek. 

• A címeralkotás terén szerzett tapasztalataidat három heraldikai és esztétikai alapelven összegezted, 
nevezetesen a megkülönböztethetőség, a jellegzetes alakítás és a találékony kifejezésmód elveben. A 
csehszlovákiai városok címerhasználati jogát egy 1967. évi rendelet újította fel. (Püspöki Nagy Péter a 
hatvanas évek végétől kezdve foglalkozik eredményesen a címertan elméleti és gyakorlati kérdéseivel.) 
Mely szlovákiai városok címereit készítetted el, milyen módszert követtél, s miként fogadták műveidet ? 

Amióta a heraldika tudományos diszciplínává fejlődött, sajnálatos módon a címerek 
alkotása elvált a címerek történetének és rendszerének a vizsgálatától. Ma bizony ritkaság-
számba megy az olyan heraldikus, aki egy címert le is tud rajzolni; de még ritkább az olyan, 
címereket is rajzoló, netán még új címert is alkotó művész, akinek a heraldikáról, annak 
szabályairól és a heraldikai kultúráról némi fogalma van. Ez a kettéválás nemcsak a 
címerábrák tartalmi zűrzavarában vagy alacsony művészi színvonalában mutatkozik meg, 
hanem a heraldikai esztétika elméleti művelésének és gyakorlati alkalmazásának hiányában 
is. A kutató heraldikus, mivel maga rajzolni nem tud, a heraldikaábrázolást mindössze 
rajzolókészséget igénylő, másodrangú követelménynek tartja, és különösebb igényeket 
irányába nem támaszt. A címert rajzoló művész meg felesleges okoskodásnak tekint 
mindent, ami alkotó munkáját nehezíti. Ennek a gyakorlati helyzetnek a felismerése vezetett 
arra, hogy - egyéb heraldikai problémák mellett - a heraldikai esztétika elméletét és 
gyakorlatát egyaránt napirendre tűzzem. Eddigi eredményeimet két címereskönyvemben, a 
rozsnyóiban meg a zselíziben összegeztem. A kérdésedben említett három alapelv segítségé-
vel - amelyet az egyetemes heraldikában tudtommal elsőként fogalmaztam meg - a heraldika 
tudományát és művészetét kívánom ismét egybekapcsolni. 

Ezeknek az alapelveknek a kikristályosodását nagyban elősegítette az, hogy a heraldika 
elméletének elsajátítása mellett több városcímert is alkottam. Egyrészt olyan kisvárosok 
számára, amelyeknek még nem volt igazi címere (üunaszerdahely, Párkány, Ipolyság), vagy 
volt ugyan többféle címere is, de azok egyike sem vehető a bennük rejlő heraldikai 
problémák következtében újból használatba (Zselíz), másrészt feledésbe merült ősi címere-
ket újítottam fel (Rozsnyó), vagy régi pecsétjelvényből alkottam új címert (Nagymegyer). 

Alapvetően arra törekedtem, nogy az adott város történetéből olyan hiteles alapgondolatot 
emeljek ki, amely az adott város egyediségére utal, a város polgárainak kedves és elfogadható, 
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egyszersmind a képes ábrázolás a heraldika szellemében megvalósítható. Ezek sorában 
mindenkor a legsikeresebb eszme a város nevének „beszélő címer" formájában való 
rögzítése. 

Ilyen például az első címerem esete is Dunaszerdahelyen, ahol a középkori szerda napi 
vásároshely kialakítását egy római kori település előzte meg. Ez tette lehetővé, hogy a címer 
alapszimbólumát a Mercurius-jegyben - Mercurius a szerdai nap és a kereskedők istene volt 
az antikvitásban — találhattam meg*, amelyet a Strauss-féle „Kék-Duna keringő" óta kéknek 
tekintett Dunára utaló kék sávokkal egészítettem ki. A címer jobb mezejében az egymást 
háromszor váltó arany és kék sávok rendje a városban egyesült hat község emlékét őrzi. 

A középkorban, az óbolgár kakas szóból képzett Kakat nevű falu nelyén, Esztergom 
várának átellenében, az oszmán hódoltság idején háromszögletű erődöt építtetett az 
esztergomi bég, amelyet törökül Dzsigerdelen Parkaninak neveztek, és városi joggal 
ruházták fel. Ebből erea a település magyar neve, a Párkány is. Ezt a történelmi helyzetképet 
a heraldika eszközeivel oly m ó d o n fejeztem ki, hogy egy kék címerpajzsot egy arany 
háromszöggel — a városi jogállás kezdeteire utaló török kori Párkány jelképével - „ékeltem" 
meg, s erre az arany háromszögre a hajdanvolt Kakatra utaló beszélő címerjelként egy vörös 
kakasfejet helyeztem. 

Ipolyság beszélő címeriele pedig úgy született meg, hogy kutatás közben felfigyeltem arra, 
hogy a Ság helynév rendkívül nagy számban fordul elő, és valamennyi a Kárpát-medence 
magyar nyelvterületén. Keresni kezdtem hát, mi lehet a közös vonás a 42 Ság nevet viselő 
(itt-ott már a középkorban megszűnt) helység esetében. Vizsgálódásaim során felismertem, 
nogy kivétel nélkül valamennyi egy-egy negyvonulat utolsó, már a síkságba hajló hegye, 
illetve dombja tövében fekszik, mintegy jelezve: „falu a dombon" , „falu a domb tövében", 
illetve „Dombfalu" . Ebből támadt a gondolatom, hogy a hegyvonulatot igen tiszta heraldikai 
jelképpel, egy há rom hullámot vető vonallal ábrázolhatom, a hegyvonulat végét pedig a 
hullámvonal rézsútos elhelyezésével fejezhetem ki. Mivel egy ilyen hullámvonallal vágott 
pajzs mind a 42 Ság falu címere is lehetne, a beszélő jelet még Ipolyságra utaló jelképpel is ki 
kellett egészíteni. Erre a legalkalmasabbnak a Hon t -Pázmány nemzetség jelvénye, a félhold 
meg a csillag mutatkozot t , hiszen ennek a nemzetségnek a kezében volt Ipolyság egészen a 
tatárjárás előestéjéig, amikor Már ton bán megalapította itt a premontreiek számára emelt 
monostorát . 

Zselíz esetében pedig a Garam alsó folyása mentén sorakozó, állatnevekből képzett 
faluneveket vizsgálva felismertem, hogy a város neve a sündisznót jelentő f inn-ugor jz'/ből 
származik. Ezért a pajzsmező jobb felének arany mezejébe három vörös tüskét - a sün 
tüskéit - , a bal oldalának a kék mezejébe pedig a mezőváros egységes gazdasági kereteit 
kialakító, illetve annak felvirágzását biztosító Esterházyak griffjét helyeztem, pontosabban 
koronából kinövő alakban annak felét, hogy a család címerétől különbözzék. 

A városok tanácsai és lakói örömmel fogadták és vették használatba ezeket a címereket. 
Megbecsülésüket a kiadott címereskönyvek, emléktárgyak, monumentális kivitelezésű 
címerek sorozata bizonyítja, szeretetüket pedig például az, hogy a város parkjában 
virágokból évről évre kiültetik, vagy a boltosasszonyok a köpenyeikre kivarrják. A 
nemzetközi megbecsülést pedig a Genfben és a Párizsban székelő Nemzetközi Heraldikai 
Akadémia nyúj tot ta , miután már 1974-ben levelező tagságával tisztelt meg. 

A fogadtatás teljességéhez az is hozzátartozik, hogy egyes szlovák kollégák évek óta nagy 
erőbevetéssel küzdenek ezeknek a városcímereknek az eltöröltetéséért. Törekvéseik igazi 
okát - bár gondosan leplezni kívánják - , mivel sorozatosan ismétlődő jelenségről és 
fel-felújuló támadásokról van szó, nem nehéz felismerni. Dunaszerdahely címerében a 
Dunát jelző kék-arany sávok például Jozef Nováko t , amint ez egy régebbi újságcikkéből 
kiderül, az Árpádok címerére emlékezteti, ezért ellenzi. Pedig saját heraldikai kézikönyvé-
ben is meglelhető az az ősi címerszabály, hogy ha egy-egy címer figuráinak száma vagy színe 
eltér a másikétól, azt önálló címerként kell kezelnünk. Márpedig azt mindenki tudja, hogy az 
Árpádok címere hétszer vágott, vörös-ezüst sávozatú, s nem ötször vágott, kék-arany. 
Párkány címerében pedig állítólag a háromszögletű arany ék nem heraldikus. Ennek a 
heraldikai járatlanságról tanúskodó kifogásnak az oka ugyancsak árulkodó: az arany 
háromszög a szlovákul ma Stúrovónak nevezett város régi háromszögletű Dzsigerdelen 
Parkani erődjének a nevére utal, amelyből köz tudomás szerint a város magyar neve - a 
Párkány - is ered. Ipolyság esetében a címerpajzs rézsútos metszése a vélelmezett hiba (bár 
az effajta címervágást valamennyi heraldikai kézikönyv ismeri), helyette a vízszintes 
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metszést javasolják. Ha ennek a tanács helyet adna, akkor az történne, hogy a címerből éppen 
azt a beszélő jellel kifejezett gondolatot törölnék, miszerint Ipolyság egyike annak a 42 
helységnek, amely a magyar helynévalkotás felfogása szerint egy begyvonulat utolsó 
dombián ülő települést jelez. Ez annál is furcsább, mert a város szlovák neve is ennek az ősi 
Ságnak a változata (Sahy). Zselíz esetében ugyan az Esterházyak griffje a kifogás bevallott 
oka - bár ez igazán valódi és régi, helyi és történelmi címerkép de vele együtt a város Silből 
képzett, Sünaisznóst jelentő magyar nevét jelképező három tüskét is csendben el akarják 
törölni. Mégpedig olyan nagy csendben, hogy a módosításokat javasló „szakbizottság" a 
szellemi és művészi alkotások sérthetetlenségét kifejezett intézkedésekkel védő szerzői jog 
paragrafusai, és ezen túlmenően az ilyen eljárásoknál szokásos etikus gyakorlat ellenére a 
szerzőt még csak nem is értesíti műve megtorzítását célzó szándékáról, nehogy véletlenül 
meginogjanak az állítólagos „szakmai" érvek, és kiderüljön a javaslattevők igazi célja. 

Ez a rosszul leplezett cél aggasztó, félelmet keltő. A nemzeti türelmetlenség szelleme 
bontakozik ki abban a törekvésben, hogy a szlovákiai magyarlakta vidékek városainak 
törvényesen, tizennégy-tizenkilenc éve használt címereiből a magyar kulturális hagyomá-
nyokra utaló heraldikai elemeket kiirtsák. A törekvés még akkor is a csehszlovákiai 
magyarság kulturális önmegvalósításának durva arculcsapása, a csehszlovák alkotmányban 
garantált jogainak burkolt kétségbevonása, ha mindezt formálisan heraldikai kifogások 
címén valósítják meg - amire a válaszadás lehetőségét is álkifogások segítségével megtámad-
ják - , hiszen egyetlen eredménye van: a helyi magyar kultúrára utaló sz imbólumok 
eltávolítása a városi címerekből. Bár nem tudatosítják, eljárásuk mégis pontos tükre a 
monarchiabeli Országos Községi Törzskönyvbizot tság több, a századforduló táján hozot t 
ostoba döntésének, amellyel a szláv helyneveket próbálta hellyel-közzel magyarosítani, s 
amit a szlovák történetírás ma - joggal - nemzetellenes, bűnös cselekvésként ítél el. 

Ezzel szemben örömmel tölt el, nogy a városi nemzeti bizottságok tanácsai megbízható 
őrei a CSKP és a kormány hivatalos nemzetiségi politikájának, s az ilyen tudománytalan és 
nemzetiségi türelmetlenség szítására alkalmas javaslatokon többnyire átlátnak, s az államha-
talom helvi szerveiként az ilyenfajta, eléggé nem sajnálható törekvéseket - Ipolyság, Párkány 
és Zselíz kivételével, amiről csupán 1987 végén, illetve 1988 folyamán értesültem -
mindeddig elhárították. Éppen ezért bízom abban, hogy a nemzeti bizottságok tanácsai 
ezeket a törekvéseket a jövőben is elhárítják, a három félrevezetett tanács pedig téves 
döntését helyesbíteni fogja, s ily módon öregbítik majd a csehszlovák nemzetiségi politika 
tisztaságát és becsületét. 
• Paleográfiai kutatásaid súlyponti kérdése a magyar rovásírás eredete, őstörténetünk nyitott 
fejezetei szempontjából miért, milyen jelentőségét látod e problémakörnek ? 

A magyar nemzeti írásként emlegetett írással az első kapcsolatom két évtizeddel ezelőtt 
kezdődött , még egyetemi hallgató koromban. Akkor került elő a mai Szlovákia területén 
fekvő Felsőszemeréd templomának portáléján egy vésett felirat, amelynek betűjelei ismeretle-
nek voltak. Ennek a magyar rovásírással való azonosságát felismertem és „1482 Kürakó János 
mester" formában el is olvastam. Ettől kezdve időről időre foglalkozom a magyar rovásírás 
helyével és szerepével a művelődéstörténetünkben. Az a szándékom, hogy a máig nyitott 
kérdések sorsára - honnan ered ez az írás, kinek az írása volt valójában - a paleográfia 
tudományának egyetemes törvényei szerint, s a legmodernebb kutatási eredmények figye-
lembevételével adjak választ. Kétségtelen tény, hogy a magyar nemzeti írás ma sokakat 
érdeklő téma. Éppen ezért nem meglepő, hogy az alapvető kérdésekben sokféle, a valós 
tények körétől nemegyszer messze elrugaszkodó, romantikus nézetek is nagy táborral 
rendelkeznek. 

Véleményem szerint - mint azt az 1981-ben, az E L T E BTK-n megrendezett 800 éves a 
magyar írásbeliség című konferencián kifejtettem - a nikolsburgi ábécé jeleivel írt hiteles 
emlékeink, melyek sora Mátyás király uralkodásának végén indult, csak másodlagosan 

'Köz tük a legszembeötlőbb Zselíz esete. A legújabb városcímer létrehozását szorgalmazó sok 
„szakértő", miközben azon fáradozot t , hogy a város címeréből törölje a f inn-ugor sil-re utaló 
három tüskét, alighanem rá se döbbent arra, hogy az a „történelmi címer", amelyből az ú j 
városcímer megalkotásakor kiindultak, alighanem egy nemzetközileg elítélt, középkori tömeg-
gyilkos címere volt. 
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tekinthetők magyar írásnak. Egy, a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében élt n é p - t a l á n az 
avar vagy annak egy csoportja — használta ezt, majd sok évszázados szünet után Mátyás 
udvarában működő , a régi írások iránt érdeklődő humanista tudósok újították fel, mint 
magyar írást. Ezzel szemben a honfoglaló magyarságnak volt egy, az óhazából hozo t t saját 
nemzeti írása, de ezt olvasni még nem tudjuk. Jelenleg mintegy nuszonötre tehető ezeknek, 
a megfejtés nagyon kis reményét nyúj tó írásos emlékeinknek a száma. Ismeretükben azt a 
feladatot tűztem ki magamnak, hogy a szóban forgó emlékeket összegyűjtsem, megállapít-
sam a bennük használt írásjelek számát, azok hiteles alakját, olvasásuk irányát, illetve az 
egyes dokumen tumok kritikai szövegét és variánsait. Ezzel szeretnék szilárd alapot vetni egv 
majdani szerencsés megfejtő munkájának, aki egyszer talán a megoldásra még alkalmasabb 
szövegek bir tokába jut majd. 
• Táj- és helytörténeti munkásságod széles kört ölel fel mind tematikai, mind földrajzi értelemben. 
Névtani, történeti, földrajzi műveid mellett szülőhelyed monográfiája, sőt tűzoltótörténete az igényes 
honismereti iródalmat gazdagítják. Példaszerűen felépített Boldogfa-köteted a településtörténeti, 
oklevéltani, család- és művészettörténeti vonatkozások mellett teológiai elemzéseket is tartalmaz. 
Címereskönyveid az adott település társadalomtörténeti folyamataira is fényt derítenek. Miben látod a 
komplex regionális történetírás jelentőségét és ilyen irányú munkásságod fogadtatását az ott lakók és a 
kollégák részéről? 

A táj- és helytörténetírást részben a szülőföld iránti szeretetből, részben tudományos 
meggyőződésből művelem. Közismert , hogy Szlovákia déli részei történetének tudományos 
feltárása teljesen elhanyagolt. Felvirágoztatásán való fáradozás tehát erkölcsi kötelesség is. 
Ugyanakkor meggyőződéssel vallom, nogy a szolid kutatásra épülő regionális történetírás az 
egyetemes történetírás egyik legmegbízhatóbb alapja. Medievisztikai munkaeredményeim 
jelentős része éppen mélyen szántó, regionális vizsgálatok közben kipattant felismerések 
megragadására épült. Következetesen ragaszkodom nozzá, hogy ez irányú munkásságomat 
képviselő írásaim mind a magyar, mind a szlovák közönségnez eljussanak. Könyveimet 
éppen ezért szerzői fordításban szlovákul is megjelentetem. 

A kötetek fogadtatásának illusztrálásaként e lmondom, hogy az országos terjesztésű 
szlovákiai magyar könyvek átlagos példányszámának (800-1400) többszörösében megjelent 
Boldogfa-könyvem országos terjesztéssel, illetve a címereskönyveim helyi terjesztéssel és 
részben kiadással öt-nyolcezres példányszámban igen gyorsan elfogytak, kevésnek bizo-
nyultak. A számos pozitív reflexió - neveket hadd ne említsek - a magyar levéltári, történész 
és honismereti sajtó mellett szlovák folyóiratokban is napvilágot látott. 
• Az előbb utaltál rá, hogy regionális kutatásaid országos jelentőségű témákat is felvetettek. A már 
tárgyaltakon túl említenél-e közülük néhányat? 

Első könyvem, az 1968-ban megjelent Püspöki mezőváros története megírása alkalmával 
figyeltem föl a Csallóköz sziget római kori történetének tisztázatlan voltára. A tisztázás 
iránti érdeklődésemből végül is több egymástól függő, de önálló tárgyú kutatási program 
keletkezett. 

Az indító program célja az volt, hogy történelmi vizsgálat előtt tisztázzam a Csallóköz 
térségének bonyolult és feltáratlan vízrajzi történetét. Az 1970. évi első, e tárgyban közölt 
tanulmányomat hosszú, tíz éven át tartó kutatás követte. Ennek eredményeit foglaltam össze 
A Csallóköz vízrajzi képének története Strabón Geographikájától IV. Béla koráig című 
tanulmányomban, amelyet a csehszlovákiai magyar társadalomtudomány új évkönyvében, 
az Új Mindenes Gyűj temény IV. kötetében, 1985-ben közöltem. Az új eredmények röviden 
eképpen foglalhatók össze: A Duna fő medre az ókortól a XII . századig a sziget ma is 
alacsonyabb északi peremén haladt. Azon a helyen, ahol elérte a régi Pozsony és Komárom 
vármegye közös határát, délnek fordult, de a mai medertől mintegy 15 km-rel északabbra, a 
pleisztocén hátság északi szegélye mentén érte el Komárom térségét, ahol felvette a Rábát. 
Az átalakulás a XI. században vette kezdetét és a XII . században a régi Csalló már különféle 
erek közvetítésével Vének táján fokozatosan a Rábával közös mederbe vitte vizét. A 
folyamat a XV-XVII . században már a mai viszonyok előképét alakította ki, ami már kívül 
esik a tanulmány XIII. századig terjedő kor határán. 

Ebből az alapprogramból - amelyet alkalmas körülmények közöt t folytatni szeretnék -
két további önálló kutatási táma nőtt ki. 

Az egyik az 135 táján szerkesztett Ptolemaios-féle világtérkép egészen újszerű vizsgálata. 
Főbb eredmények: az új módszer segítségével sikerült elkülöníteni a Ptolemaios által 
felhasznált és a világtérképbe olvasztott eredeti térképszelvényeket, sikerült megállapítani 
azok eredeti, eltérő tájolását, változó léptékük megközelítő értékét, s ezek révén új 
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geográfiai, településtörténeti, néprajzi információkat szerezni, amelyek a világtérkép eredeti 
alakjából nem értékesíthetők. 

A másik kutatási téma tárgya a Felső-Pannónia térségének limes-szakasza. Ó k o r t u d o m á -
nyunk ugyanis mindeddig abból a spontán feltevésből indult ki, hogy a Duna fő medre a 
sziget térségében megközelítően mindenkor a mai helyén folyt. Ez a feltevés az általunk 
feltárt történeti vízrajzi tények fényében nem tartható fenn. Bár feltehető, hogy a 
Pannónia-kutatók egy része idegenkedni fog a bevett ismeretek újra átgondolásától, a 
tényeket mégis figyelembe kell venni. Annál is inkább, mert az újonnan feltárt vízrajzi 
viszonyok minden eddig megoldatlan régészeti problémát is feloldanak. Az új vízrajzi kép 
egyenes következménye, hogy a római birodalom térségét a régi Csallóköz területével kell 
kiegészítenünk, amelyen két, eddig figyelmen kívül hagyott katonai tábor is volt. 

A Csal lóköz vízrajzi viszonyainak megismerése nemcsak a római kor történetét alakítja át, 
hanem új megoldás szüségességét veti fel a kései avar történelem területén is. Nevezetesen 
Nagy Károly avarellenes hadjáratának esetében és a Frank birodalom avar tar tományának 
földrajzi kiterjedése kérdésében és így történetében is. Ezeket a kutatási eredményeket 
főképpen a Limes Romanus és A Csallóköz vízrajzi képének története... című tanulmányom-
ban közöl tem. 

Dunaszerdahely történetének kutatása viszont a vásártartás kezdeteinek kérdése felé 
irányította a figyelmemet. Ebből született meg a középkori magyar vásártörténet négy 
kötetre tervezett monográfiájának terve. Ebből az első kötet már sajtó alatt van, melyről a 
megjelenő könyvek közt szólok. 
B A Magyarságkutató Intézetben tartott előadásod a két világháború közötti Szlovenszkó figyelemre 
méltó és fel nem dolgozott magyar honismereti irodalmáról tudósított. Kinek a teljesítményét emelnéd ki 
a háború előtti és utáni ilyen jellegű írástudók közül? 

Az első Csehszlovák Köztársaság idején megjelent nagyszámú és vegyes színvonalú helyi 
sajtó hétről hétre tett közzé honismereti írásokat. Ezek azonban inkább kulturális, 
ismeretterjesztő, mint tudományos értéket képviselnek. A gazdasági, financiális gondok 
ellenére 10-15 komoly helytörténeti munka látott napvilágot. így például Alapy Gyula, volt 
Komárom megyei főlevéltáros, többek közöt t Jókai szülővárosáról és a csallóközi halászat-
ról írt értékes köteteket. írásainak és művelődésszervező munkásságának nagy hatása volt a 
húszas évek második felében. Benczúr Vilmos a százéves kassai színészegylet történetét, 
Hethey Gyula a Zobor-vidék és a Vág völgye, Haiczl Kálmán pedig Érsekújvár, Léva és 
Párkány múltját dolgozta fel. Pozsony és környékének, valamint az akkor Csehszlovákiához 
csatolt Ungvár kutatására Sas Andor, a Comenius Egyetem első magyar szemináriumának 
vezetője összpontosította figyelmét. 

Eközben értékálló, kisebb egyháztörténeti munkák születtek, templomok, szerzetesren-
dek históriái. Ezeket sem dolgozta fel azóta senki. Mintegy harminc családtörténeti kutatás 
is zajlott a fellendülő azonosságkutatás jegyében. A történelmi tárgyú periodikák közül talán 
a legigényesebbnek a Lőcsén megjelent, illetve ott székelt Szepes Megyei Történelmi 
Társulat 1919-1931 közötti évkönyveit, továbbá Alapy Gyula komáromi Magyar kultúráját 
nevezhetjük. 

Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a felvidéki születésű legjobb történészek 
többnyire átkerültek Magyarországra, ahol nagy jelentőségű munká t végeztek és végeznek. 
Ilyen volt például Takáts Sándor, a tevékenykedők közül Kosáry Domokos, Niederhauser 
Emil, Fügedi Erik, és még sokan mások. 

Az 1938-1945 közötti Magyarországhoz tartozás után az ismételt főhatalom-változás s a 
jogfosztottság évei a szlovákiai magyarság kulturál is- tudományos életét visszavetették. Az 
1960-as évek végétől beszélhetünk újból érzékelhető szlovákiai magyar helytörténeti 
tevékenységről. Bár nem szívesen emelem ki, ez Püspöki mezőváros története című 
monográfiámmal vette kezdetét. S a negyedik könyvem megjelenése után már más, új 
szerzők is jelentkeztek. A hetvenes évek elején a Madách Könyvkiadó is felfigyelt a 
történelmi tárgyú könyvek sikerére, és saját költségén megjelentette Sas Andor: A koronázó 
város című posztumusz művét , ezzel szerényen, de megnyitotta kapuit a történelmi és a 
rokon tárgyú közlések előtt. Sőt az 1980-as évek elején helyesen ismerve fel az általános 
igényt, társadalomtudományi jellegű sorozatot indított Új Mindenes Gyűjtemény címmel. 
Ebben sorra tűnnek fel az új szerzők és számos értékes kézirat látott benne napvilágot. 
Immár a sorozat hatodik kötetét forgathat juk. Ebben a kibontakozásban a Csallóközi 
(dunaszerdahelyi), a Duna menti (komáromi), az Érsekújvári és más múzeumok is 
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megkezdték évkönyveik magyar változatú kiadását is, miáltal valóban fellendülőben van a 
szlovákiai magyar nelytörténetírás. 
• Ki tekinthető magyar történésznek manapság Szlovákiában f 

Akadémiai jellegű kutatóhelyeken kétségtelenül több magyar, esetleg magyar származású 
kolléga dolgozik, de ezek hivataluk keretében magyar jellegű kutatásokat nem végeznek, sőt 
egy kivételtől eltekintve hivatalon kívül sem jelentkeznek magyar nyelvű közlésekkel. 
Magyar főfoglalkozású történetkutatást egyedül magam végzek. 

N a g y o b b a száma azoknak a kollégáknak, akik hivatásos történészek, régészek, de magyar 
jellegű tevékenységet csak foglalkozás mellett, illetve azon kívül, szabad idejükben folytat-
nak. Ezek sorában kell említeni Popély Gyulát, a Masaryk Akadémia és a pozsonyi Bartók 
Béla Dalegyesület történetének szerzőjét, Kis Józsefet, aki a munkásmozgalom területén írt 
magyar nyelven is monográfiát , Fogarassy Lászlót, aki hazai és szomszédos országok tör-
ténelmi szaklapjaiban közölt írásaival vált ismertté, Varga Sándort, aki a posta történeté-
vel foglalkozik a mai Szlovákia térségében, a régészek közül újabban Trugly Sándort, végül, 
de nem utolsósorban az egyetlen olyan akadémiai intézeti munkatársat, aki magyarul is 
publikál, Vadkerthy Katalint. 

N e m kifejezetten történelmi munkásságot fejt ki, de itt is említeni kell Gyönyör Józsefet és 
Végh Lászlót, az irodalomtörténet művelői közül pedig Turczel Lajost, Csanda Sándort és 
Fónod Zoltánt. Külön fejezetet jelent Janics Kálmán és Duray Miklós Nyuga ton megjelente-
tett munkássága. Jeles pedagógusaink ismeretterjesztő, összegező honismereti teljesítményei 
közül a komáromi Szénássy Zoltán és az ipolysági Csáky Károly nevét említem meg. A 
történelem iránti fokozo t t érdeklődést jelzi az is, hogy jeles, kifejezetten irodalmi alkotók is 
történelmi témák felé fordulnak. Köztük Zalabai Zsigmondot és Koncsol Lászlót nevezhetem 
meg. 

Visszakanyarodva a kérdés lényegéhez, elgondolkodtató, hogy én vagyok az egyetlen 
történész Szlovákiában, aki főállásban, helyesebben főhivatásban, döntően magyar témákat 
kuta tok . Nem magyarul is beszélő csehszlovák historikus, hanem Csehszlovákiában élő 
magyar történész vagyok. Bár tudományos munkásságom húsz, szabadfoglalkozású tudo-
mányos státusom tizenhét esztendeje alatt arra törekedtem, hogy kollegiális és baráti 
észrevételekkel a szlovák történetírás fejlődését elősegítsem, ennek méltánylását nem 
tapasztaltam, hanem inkább a fordí tot t ját . S mivel ez nem titok, talán éppen ez a magyarázata 
annak, miért nincsen több főfoglalkozású magyar történész Szlovákia területén. 

Ma Szlovákiában a magyar történetírásnak intézményes kerete nincs. Rövid távon ilyen 
intézmény létrehozását nem is tartanám célszerűnek. Viszont felette szükségesnek látom egy 
olyan társadalomtudományi ösztöndíjrendszer létrehozását, amely a szlovákiai magyarság 
soraiban felbukkanó tehetségek kutatómunkáját lehetővé tenné, részben úgy, hogy az 
alkalmanként benyúj to t t jó pályázatokra tisztes ösztöndíjat és dologi fedezetet adna, 
részben pedig oly módon, nogy a sikeres kutatók munkáját folyamatosan fedezné. 
I lyenképpen tehát mind az alkalmanként jó témát feldolgozók, mind a rendszeres kutatók 
tevékenysége folyamatos támogatást élvezhetne. Ez a megoldás pedig helyettesíthetné egy 
magyar tudományos kutatóintézet idő előtti létrehozását. 
U Végezetül a sajtó alatt álló és készülő munkáidról kérdezlek. Mit olvashatunk tehát a közeljövőben 
Püspöki Nagy Péter tollából? 

Mire ezek a sorok megjelennek, nyilván már forgalomban lesz a Magyarságkutató Intézet 
és Győr-Sopron Megye Levéltárának kiadásában Á Csallóköz neveiről szóló művelődéstör-
téneti munkám, melyben a történészek és nyelvészek a sziget egy magyar, hat latin, egy 
német és négy szlovák nevének eredetéről és jelentéséről alkotott számtalan és sokszor 
el lentmondó nézeteit foglalom össze, megkísérelve azt, hogy világosságot vigyek ebbe a 
bonyolul t kérdésbe, és segítsem a névtudomány valódi tudománnyá válását. A könyv, 
amelyet számos régi kép és metszet ékesít, csaknem háromszáz oldalas lesz. 

A Madách Kiadó tervei szerint 1989. évben lát napvilágot a Piacok és vásárok kezdetei 
Magyarországon 1000-1301 című négykötetes monográfia-sorozatom első kötete, melynek 
tárgya az Árpád-kori vásártartás írott emlékei és azok kritikája az országszervetéstől a 
tatárjárásig. Vásártartási címe ellenére a korai magyar történet számos izgalmas kérdéséhez 
talál majd benne egészen újszerű hozzászólást az olvasó. Az első kötetben például arról is szó 
lesz, hogy mikor volt az első koronázás, miért száz évvel ifjabb a tihanyi alapítólevél mai 
példánya a ráírott dátumnál, milyen térképre rajzolta al-Idrisi a XII. századi Magyarországot 
és sok más hasonlóról. 
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A budapesti Gondolat Kiadónál jelenik meg feltehetően 1990/9l-ben a Perfidia detecta, 
avagy egy névtelen aulikus a Wesselényi-féle mozgalomról című könyvem. A Rottal János 
grófnak tulajdonítható jelentést latinból fordí tot tam, a bevezetőben értékeltem, s a korabeli 
források alapján kommentál tam. Az I. Lipót császár számára készített bizalmas jelentés azért 
fontos számunkra, mert belőle első ízDen értesülhetünk az udvarnak a mozgalommal 
kapcsolatos valóságos nézeteiről, sőt a hazai történetírás szempontjain túlmutató egykorú 
nézetekről. 

Bár jelenleg már újabb munkákat készítek kiadásra, azokat hadd fedje még egyelőre a titok 
fátyla. 

MA negyvennegyedik életévében járó tudós 1986-ban elkészítette szabadfoglalkozású pályája tizenöt 
évének mérlegét. Az összegzés életrajzi és bibliográfiai adatait imponálóak, Püspöki Nagy Pétert 
azonban tettekre sarkalló elégedetlenség fűti: többet szeretett volna letenni a szaktudomány asztalára. 
Kívánjuk, hogy a következő evtizedek során erőben, egészségben szolgálhassa a szlovákiai magyarság s 
tágabb közösségünk, az egyetemes magyarság történelemkutatásának - ezáltal önismeretének is - a 
fejlődését. 

Rozsnyó 

Dunaszerdahely Zseliz 

Püspöki Nagy Péter címerei 
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