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MAGYAR - SZLOVÁK JEGYZETEK

"″A magyarok a szlovák politika végzete" 
/Vladimír Minác/

I. A  Prágai Tükör a szlovákokról 
A Cseh és Morvaországi Magyarok Szö

vetsége évnegyedes folyóiratának első két 
számát lapozgatom. Az ottani húszezer ma
gyar zömében 1945-1948 között a "munkae
rőtoborzásnak" nevezett deportálásból ma
radt az egykori Csehszlovákia nyugati felé
ben, kisebb részben a régebbi és újabb prágai, 
szintén felföldi, szlovákiai eredetű magyar 
kulturális közösség tagjaiból tevődik össze. 
1989 ősze után e két kicsiny csoport nyíltan 
is egymásra talált. A Szövetség nem érdekvé
delmi társulás, hiszen a cseh-morvaországi 
magyaroknak nincs számonkérni valójuk a 
mai cseh társadalmon. Célja -  és persze lap
jáé is: a tolerancia szigetévé válni ″a dula
kodás felett". A lap maga pedig Ady szavai
val ″a ma f örtelmeit túlnézö politikum". 
Markáns jelentkezése ez egy biztonságban 
lévő apró magyar nemzettestnek (a burgen
landi őstelepültekkel és az újonnan elismert 
ausztriai emigránsokéval azonos lélekszámú,

ám nagyobb, mint a szlovéniai magyarság).
Olvasni érdemes dolgok vannak benne, 

amelyeket éppen Prágában érdemes monda
ni, s ha nem itteni helyi érdekűek, akkor is 
prágai módra érdemes elmondani. E "prágai 
mód" szinte sokkoló hatású az 1. számban 
közölt Rudolf Kučera-blokkal.

Szomszédaink -  elsősorban a magyarok 
című esszéjében a szerző végzetesnek nevezi 
a nemzetállamok létét. Állítólagos népek 
börtönének minősíti a Monarchiát, mivel az 
valójában sohasem próbálkozott drasztikus 
politikai vagy társadalmi eszközökkel a 
nemzetek elegyéböl homogén államot kiala
kítani ... A magyar királyság ... értelmetle
nül szét lett zúzva ... amiben Csehszlovákia 
különösen kitüntette magát. Ceausescu pél
dáját így sommázza: A z egyes nemzetiségek 
és nemzetek önmagukban is a kulturális és 
etnikai különbségek hordozói, s csak eltávo
lításuk után nyílik lehetőség az egységes to
talitárius nemzet megteremtésére, melynek

északi 
kilátó
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aztán már nem marad más esélye, mint gyor
san elkorcsosulni s alázatos anyaggá válni 
a Vezér kezében. Ez Cseh-Morvaországról 
nem mondható el ugyan, mégis a német nem
zet nélkül a cseh nemzeti tudat gyors hanyat
lásnak indult. Csehországban a németekben 
és a zsidókban tükröződve fejlődött a cseh 
nemzet, a velük való együttélés teremtette 
meg a cseh kultúra létének alapjait. Le kell 
tehát számolni a szomszédokkal szembeni 
averziókkal, sőt, az önálló cseh állam sem le
het végcél, hanem a nemzetállami lét miatt 
bekövetkező német és szovjet megszállás 
tanulságainak tükrében új, közös célunkká a 
szabad és független Közép-Európa megte
remtésének kellene válnia... ahol a nemzet
államok és határaik csupán a történelmi tan
könyvekben kapnak helyet.

Ilyen összefüggésben jut el a csehszlová
kiai magyarokhoz és a szlovákokhoz: A szlo
vákiai magyarságot mi magunk teremtettük 
... mert stratégiai és egyéb okokból magyar 
területeket foglaltunk el. Megérti ugyan Tri
anon egyik indokát, hogy a mai Dél-Szlová
kia termőföldje nélkül gazdaságilag nem lé
tezhetett volna Csehszlovákia, de akkor is el
hibázottnak tartja. Történelmi párhuzam
ként értékeli a bősi erőművet, amely gazda
ságilag értelmetlen, mégis ragaszkodunk 
hozzá, mintha ettől függne az állam sorsa. 
A szlovák komplexusok gyógyításának ilye
tén módja meglehetősen költséges.

Nem titkolja azt sem, hogy a szlovák 
komplexusok kialakításában a cseh politiká
nak és a közvéleménynek is része volt, hiszen 
romantikus kép alakult ki benne Szlovákiá
ról. A vad és tiszta természet, az egyszerű és

elmaradott nép, amely gyönyörűen énekel és 
népmeséket mesél. Kísértetiesen hasonlít ez 
a kép a századforduló magyar közhangulatá
éhoz, mely szerint néhány pánszláv izgató, 
főleg csehek(!) tüzelik fel ezt a békés bárány
népet magyar hazája ellen. Kučera megoldá
sa: A magyar nemzetiségi kisebbség számá
ra a jövőben nem csupán a kulturális fe j lő 
désre való mindennemű lehetőséget kell 
megteremteni, de biztosítani kell jogait sa
já t politikai képviseletéhez is. A  magyar 
nemzet... részvétele a szlovák és csehszlo
vák politikai életben minden bizonnyal érték 
lenne. ... Tanulmányozzuk a magyarokat, ta
nuljunk tőlük, mert egyik legfontosabb 
partnereink lesznek a majdani Közép-Euró
pában. 

Bevallom, óvatosan bántam az idézetek
kel. Számos megfogalmazás ugyanis messze 
túltesz hazánk szélsőséges nacionalistának 
nevezeti közéleti személyiségeinek megnyil
vánulásain is!

Kučera Fejezetek Közép-Európa törté
nelméből című esszégyűjteménye 1992-ben 
jelent meg Prágában, a Közép-Európai Kul
turális és Politikai Intézet kiadásában. A 
Prágai Tükör két ismertetést közöl róla. Az 
egyik pozitív. Elismeri a szerző igazát, misze
rint tragédia volt a Habsburg-birodalom 
szétzúzása, mert ezért következett be az így 
megerőszakolt Közép-Európa későbbi tota
litárius alávetettségének végzete. Csehszlo
vákia létrejöttének igazi célja Szlovákia cse
hesítése volt, az egész állam kulturális 
asszimilációs terveken alapuló elcsehesíté
se történelmének meghamisítása útján.

A másik recenzió élesen szembeszáll Ru
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dolf Kučerával. Írója törvényszerűnek tartja 
a Monarchia szétbomlását és teljesen ab
szurdnak értékeli Szlovákia állítólagos elcse
hesíését, és a szomszéd államokkal egybevet
ve demokratikus rendszerű államnak minő
síti Csehszlovákiát.

Közép-Európa jövője attól függ  -  állít
ja Bohumil Dolezal Türelem című írásában 
-  milyenek lesznek a cseh-szlovák-magyar 
kapcsolatok. Az előjelek nem éppen biztató
ak, hiszen nem várható, hogy a magyar kis
sebbséggel szembeni nem vonzó szlovák po
litika ... megváltozik. Bőssel a szlovák politi
kának nincs ereje megbirkózni. Az éretlen 
szlovák és a számító cseh politika minden 
terhet Magyarországra hárít, és annak ve
szélye áll fenn, hogy ez a jelentősebb de
mokratikus hagyományok nélküli, gazdasá
gi problémákkal küszködő ország, mely még 
mindig az igazságtalan trianoni szerződés 
következményeit nyögi, a negyvenötéves 
pusztító kommunista uralom után a jelenlegi 
politikai rendszer összeomlásával és a há
ború előtti politikai atmoszféra visszatéré
sével fizet rá erre a helyzetre ... Türelem kell 
és idő. Szlovákia a közép-európai lánc 
leggyengébb láncszeme ... a türelmetlenség 
kelet felé taszítja ...

Petr Příhoda úgyszintén a szlovák-cseh, 
illetve a szlovák-magyar viszonyt tekinti A 
cseh-magyar jövő  alapkérédésnek. Az ok
fejtés aggodalmas: A csehek nemigen értik a 
dél-szlovákiai viszonyokat, és semmiképpen 
sem értenek egyet az ottani magyar kisebb
ség nemzetiségi elnyomásához vezető esetle
ges lépésekkel ... viszont Csehországban 
nagyszámú németajkú kisebbség létezett,

akiktől igazán nem dicséretre méltó módon 
vettek búcsút... az eddig be nem ismert rossz 
lelkiismeret fo g ja  a cseheket meggátolni 
abban, hogy túlságosan hangosan álljanak 
ki a szlovákiai magyarok mellett ... A szlo
vákok és a magyarok között etnikai jellegű  
ellenségeskedés támadhat, a szlovákok és a 
csehek között gazdasági háború. Mindkét 
eset katasztrófát jelentene Európa ezen ré
szének. A megoldás: Közös erővel kellene a 
cseh és magyar demokratáknak támogatniuk 
... az eddig nem túl nagyszámú és állandó 
veszélyeknek kitett szlovák demokratákat. 
És remélni és kitartani.

A Prágai Tükör 2. számának társadalmi 
érzékenységű rovata a Lelkünk rajta. Milan 
Znoj A cseh ártatlanság ideológiája című 
írásában Csehszlovákia széthullását vizsgál
ja. A felelősséget könnyű a szlovákokra hárí
tani azzal, hogy ″az államszövetséget nacio
nalizumusukkal a szlovákok verték szét." 
Vagy azzal, hogy Szlovákia gazdasági bal
laszt volt a csehek nyakán, pedig hiú remény 
a cseh ártatlanság ideológiájának alap
hangja, miszerint " a  szlovákok nélkül 
könnyebben boldogulunk", és primitív a kal
kuláció, hogy ″legalább nem kell majd ráfi
zetnünk a szlovákokra". Doležalhoz hasonló
an Znoj is felveti Szlovákia részéről a balol
dali veszélyforrást. Csehszlovákia megszű
néséért pedig mindkét fél felelős: A szlovák 
nacionalizmus magával sodorta a szlovák 
szellemet, az ártatlanság ideológiája pedig 
a cseh szellemet bódította el.

Ugyanebben a rovatban Tarr Zoltán A  
szlovák-magyar viszonyról című, saját fo
galmazása szerint fontolatlqn írása olvasha
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tó, hiszen átlag magyarként tud csak beszél
ni a témáról. Bátor és jó a lapszerkesztő prá
gai látásmódja, hiszen az 1963-ban született, 
magyar-törtnelem szakos, a XX. századi ma
gyar történelemmel foglalkozó tanárt szólal
tatja meg, akit tizenéves korától senki sem 
készített fel arra, hogy az egykor ″baráti″ or
szágokban közutálatnak fog örvendeni -  
mert magyar. S amit elmond, azt nem szlová
kiai, azaz kisebbségi magyarként, hanem ma
gyarországi, azaz többségi magyarként 
mondja el személyes sértődésétől (első szlo
vákiai útján rászóltak, mert magyarul be
szélt) a jelen értékeléséig (nem lehet nemzeti 
érdek a szomszéddal tartósan konfliktus
helyzetbe keveredni), sőt az áhított jövőig be
zárólag (a fontos a nemzeti problémakör 
mindkét f é l  részére megnyugtató kezelése 
nyomán kialakítható jószomszédi viszony).

Tarr Zoltánt múlt-elemzésében ugyan
úgy térségünk nemzetállamainak kialakulása 
izgatja, mint korábban idézett cseh kollégáit. 
Jól tudja, hogy az államoknak inkább fenn
maradt a történetük, mint a népeknek, s jól 
érti, hogy az ezeréves folytonosság igazolásá
ra a történeti állammal rendelkező csehek
nek és magyaroknak kevésbé van szükségük, 
mint például a történeti államisággal nem 
rendelkező szlovákság történettudományá
nak. A fiatal magyar szerzőnek érdektelen a 
szlovákok igyekezete a Morva Birodalom
ból való származtatásra, sőt nem hiszi el, 
hogy ezzel távolról is igazolható lenne a 
mai, önálló Szlovákia szükségessége. Meg
engedi, hogy ezekben a szomszéd népektől 
vitatott kérdésekben a magyar törté
netírásnak sem lehet feltétel nélkül hinni, de

Trianon és Párizs után, vesztesnek lenni bi
zonyos fajta kijózanodással jár.

Tudja Tarr Zoltán, mi a különbség Ma
gyarország és Uhorsko között, hiszen utóbbi
ban a szlovák etnikum is benne foglaltatik, 
bár az országot nemeseiről magyarnak neve
zik. Átlag-magyar részéről mégis Magyar
országról van szó. A z ország nem magyar 
népei nem kaptak megfelelő képviseletet a 
társadalmi elitben ... ezért magas kultúrájuk 
kevésbé jöhetett létre, illetve ami létrejött, 
az magyarnak számított. Nos -  annak. De 
minek számíthatott volna még? Nem így mű
ködtek akkor a dolgok Európa-szerte?

Túlzottnak tartja a szerző a dualizmus 
korának elítélését. Azt, hogy a magyar poli
tika történelmi határai között nem tudott mit 
kezdeni nemzetiségeivel. Lehetett volna-e 
más alternatívája, hiszen a most széthulló 
utódállamok sincsenek másképp. Ezzel 
együtt elődeink elvesztettek egy országot, és 
jelenünket ez az időszak alapozta meg. Bi
zony, ezek az utódállamok napjainkban job
ban féltik területük minden négyzetcentimé
terét, mint a Trianon előtti Magyarország.

A jelen a nemzetállamok illúziója. Gya
nakodva fürkészik a szomszéd országokban a 
magyarokat. Mintha elvárnák, hogy valami 
agresszión törjem a fejem. Mintha nem tud
nák, hogy... nálunk harminc évig szóba sem 
került ez a kérdéskör, és nemzedékek nőttek 
fe l anélkül, hogy beléjük csepegtették volna 
a határrevízió igényét. Ma mumusnak tarta
ni Magyarországot csak tájékozatlanul 
vagy tudatos hamisítással lehet... Egysze
rűen nem hiszem, hogy miközben mindenki 
más  új  államhatárokban  és  regionális  át
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rendeződésben gondolkodik, éppen Trianon 
legnagyobb vesztesének kellene kiállnia vi
tathatatlan volta mellett.

A jövő? Szlovákiában is vádolnak en
gem, többségi magyart, azzal, hogy a ma
gyar kisebbség ügyét nemzetközi fórumokon 
Szlovákia elleni hangulatkeltésre haszná
lom. A z az igazság, hogy ebben van némi 
igazság. Javasoljuk, kérjük, követeljük, 
hogy a kisebbségekkel való bánásmód bizo
nyos esetekben legyen mérce... Mi pedig ké
pesek vagyunk-e békés eszközökkel csele
kedni a Trianon következtében kisebbségi 
sorba jutott magyarok megmaradásáért és 
azonosságtudatukban való megmaradásá
ért.

A cikk végére a szerkesztőség a Matica 
Slovenská 1992. októberében tett nyilatkoza
tát illesztette, amelyben közli, hogy a szlo
vák nemzet az isteni gondviselés által vezé
reltetve önálló államot alapít. Ez alatt Va
szary Kolos évszázaddal ezelőtti megállapí
tása áll, miszerint a magyarságot Isten keze 
tartotta fönn.

Prágából nézvést így vagyunk tehát.

II. Igazán toleráns, demokratikusan gon
dolkodó szlovák bárátom mutatta nekem 
Kollányi Károly: Régi Felvidékünk és a 
Kárpátalja magyar múltjának elrablása 
(Bp. 1992. Kráter Kiadó) című művét. Utá
najárással tudtam csak megszerezni, a kiadó 
szerint teljesen elfogyott, az 1991-ben meg
jelent, A Kárpát-medence Európában című 
könyvével együtt. Ki kell mondanom, hogy 
az a szemlélet, amelyet Kollányi Károly kép
visel, visszavonhatatlanul a múlté. Nem

azért, mert 1945-től emigrációban munkál
kodva őrzi a régi Felvidék nosztalgiáját. Nem 
is azért, mintha igen sok megállapítása nem 
lenne igaz. Bizony, a szlovák történetírás, a 
közoktatás szlováknak értelmezi és hirdeti a 
Felföld egész kultúráját, szlovákosítja a sze
mély- és helyneveket. Az ezzel szemben fel
lépők pedig jelenleg kisebbségben és hátrá
nyos helyzetben vannak. Azért tarthatatlan 
és káros a szemléletmódja, mert nem ismeri 
a Felföld szlovák kultúráját és a mai szlovák
ság nemzeti problémáit. A magyar-szlovák 
történelmi közösség című, 10-12 sornyi 
anyag méltatlan egy magyar szempontból tu
dományos- és ismeretterjesztő igénnyel 
megírt munkához. Mikszáth Kálmán és meg
annyi jó felföldi magyar tanúsítja, hogy a 
szlovákság nem idegen számunkra, nélkülük 
és nem csupán népdalaik nélkül nem szólha
tunk érdemben a Felföld kultúrájáról. S ha 
ők 1945 óta mindent szlovákosítanak, nem 
biztos, hogy nekünk mindent magyarosíta
nunk kell. Ezt nem csak a múlt diktálja, ha
nem nemzeteink geopolitikai és szellemi ro
konsága és az arra építhető jövő.

Tarr Zoltán tűnődő írása átlag-magyar
ként, bevallottan szlovákságismeretek nélkül 
való, mégis építő módon elmélkedik minden
képpen közös sorsunkról. Kollányi Károly 
sokat tud a Felföldről, illő lett volna hát -  
szülőföldje, magyarsága érdekében -  bele
néznie egy-két szlovák anyagba. Félszázad
dal ezelőtt nem is tarthatta magát igazi fel
földinek az a magyar, aki nem tudott valame
lyest szlovákul. Ezt is lehetett tanulni a hun
garus nemesektől évezreden át. De ha már a 
nyelvet  nem  tudjuk,  hozzáférhetőek  a  ma

476

palócföld 93/5



gyar szlovakisztika becsületes alkotásai, akár 
Sziklay László , akár Szalatnai Rezső mun
kái. A Felföldről írva legalább ezek ismerete 
nélkül csak tovább mélyítjük a szakadékot 
nemzeteink között, tovább romboljuk Ma
gyarhon egykori magyar-szlovák múltjának 
közösségét, folytatva a proletár internacio
nalizmus szomorú gyakorlatát.

Liptószentmiklóssal kapcsolatban az alá
biakat olvassuk a sajtó- és egyéb hibáktól 
hemzsegő kötetben: A város idővel a pán
szláv agitáció főfészkévé vált, ennek ismert 
vezére Srobár Vavró rózsahegyi orvos volt, 
a cseh maffia magyarországi ügynöke.

A pánszlávizmus ugyancsak intő példa 
valamennyi szláv és nem szláv népnek Euró
pa keleti felében. Komoly tudományos felké
szülés, forrásanyagok tanulmányozása nél
kül veszedelmes dolog emlegetni. Magyaror
szág főként helyi hatalmasságai is visszaéltek 
vele, amikor minden szlovák nemzeti próbál
kozást, akár egy falusi tanító népművelő 
munkáját pánszlávizmusnak minősítették. 
Ez nem a mi felelősségünk. De az igen, ha ma 
tesszük azt, amit eleink az akkori körülmé
nyek között tenni jónak láttak.

Objektív, tudományos kutatásokra ala
pozó írásokkal valóban meg kell védenünk a 
Felföld, a mai Szlovákia magyar múltját és az 
emberi jogok alapján a szlovákiai magyar 
nemzettestet. De avítt, primitív, féligazságo
kat árasztó művekkel ugyanúgy ártunk ma
gunknak, mint a szlovák vagy bármelyik más 
nemzet, amely csak mások rovására képes 
talmi dicsőségének fitogtatására. Az ilyesmi
nek szörnyű bukás az eredménye. Ma van le
hetőségünk ennek elkerülésére. A szlováksá

got is segítenünk kell e lehetőség megragadá
sában. Létük, múltjuk, művelődésük együtt 
alakult a miénkkel. Meg kell azt ismernünk, 
mert geopolitikai adottságunk a szomszéd
ság. Nemcsak azért, mert ezt diktálja a szlo
vákiai magyarságért érzett jogos aggodal
munk, hanem azért, mert a magyarság tiszta 
lelkiismeretéhez, keresztény európai művelt
ségéhez csakis az illik, hogy megismerje, 
megbecsülje néptársait és szomszédait. A 
pánszlávizmus évtizedekre akadályozta vala
mennyi szláv nép kultúrájának fejlődését, 
sőt alapvető létében is fenyegette. Újjáéledé
se -  akár más ordas eszméké is -  nem kizárt. 
Ezért kell megtalálni az emberség útját a 
szlávoknak szlávokkal, szlávoknak nem szlá
vokkal és fordítva.

III. Ezért tarthatjuk fontosnak Gecse 
Géza Bizánctól Bizáncig -  epizódok az 
orosz pánszlávizmus történetéből (Bp. 1993, 
Interetnica) című munkáját. Részletezésére 
itt most nincs sem terünk, sem alkalmunk, 
néhány tanulságáról azonban szólnunk kell.

A faji, nemzeti alapokra építő politika e
lőbb-utóbb mindenütt tragédiát okoz vezető
inek és alávetettjeinek, mert az ilyen politika 
külső hódításra, totális belső terrorra tud 
csak építeni. Ehhez szüksége van megsemmi
sítendő ellenségekre, szellemi, erkölcsi rom
bolásra, történelemhamisításra, harcos anti
szemitizmusra. Éppen napjaink Szlávia-képe 
döbbentheti rá a világot, mivé lett a szlávság 
a szovjet uralom következtében. Iszonyú hi
ba lenne, ha nem látnánk, hogy éppen a szláv
ság szenvedte és szenvedi a legtöbbet a szov
jet típusú pánszlávizmus mételyétől.
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Gecse Géza kötete arra is figyelmeztet, 
hogy el kell választanunk a kelet-európai 
szláv népek nemzeti törekvéseit az orosz bi
rodalmi, de elsősorban a szovjet világuralmi 
politikától.

A szerző minden olyan doktrínát pán
szlávizmusnak tekint, amelynek célja Euró
pa szláv szempontok szerinti újrarendezése.

A szlovák vonatkozások is igen tanulsá
gosak, továbbgondolkodásra késztetnek. A 
pánszlávizmus latin kifejezése éppen szlovák 
tollból eredt, Ján Herkel' budai Grammati
eájában. Ő volt az első szlovák, aki tudatosan 
próbálkozott a szlovák katolikusok és evan
gélikusok nemzetérdekű közelítésével és 
pest-budai szláv kulturális szervezet létreho
zásával. Ján Kollárt és Pavol Jozef Ša fá
rikot tekinti a szerző a pánszlávizmus igazi 
apostolainak, akik nem csupán azonosnak 
tekintették a szlovák nyelvet a csehvel, ha
nem ádáz harcot is folytattak az önálló szlo
vák nyelv és identitás ellen. Izgalmas kérdés 
valamennyi nem orosz szláv művelődésben, 
hogy a reformkor első felében a nemzetéb
resztők a szláv mitológiát, a szláv nagyságot 
üdvözölték boldog rácsodálkozással, de a 
XIX. század negyvenes éveire a hazai valóság 
került előtérbe. Árnyaltabban fogalmaztam 
volna meg szerzőnk azon megállapítását, mi
szerint a szlovák értelmiség volt a ruszinon 
kívül talán az egyetlen, amely a XIX. század 
második felében -  jelentős tömegeiben -  
örömest cserélte volna a magyar fennható
ságot az oroszra. -  Akadhattak ilyenek, de 
tömegről nem beszélhetünk. Még a század
forduló szlovák értelmisége is csak százas 
nagyságrendben mérhető, és az orosz tájéko

zódás hívei nem voltak többen, mint a hazai, 
illetve közép-európai megoldásokat keresők.

A csehellenességet mindvégig megőrző 
L'udovit Štúr és Lamanszkij jegyzeteit tar
talmazó műve, A szlávság és a jövő világa 
már egészen helyén van Gecse Géza köteté
ben. Štúr 1848-49 utáni csalódottsága -  az 
ismert közhely szerint a magyar szabad
ságharccal (és népük tömegeivel!) fegyvere
sen szembeforduló szlovák vezetők azt kap
ták Bécstől jutalmul, amit a magyarok bün
tetésül -  irányította tollát, amikor azt írta, 
hogy a németek, a magyarok és az olaszok a 
szlávok ellenségei, ugyanakkor adatolta a 
cseh-morvaországi, lausitzi, sziléziai, galí
ciai, krajnai, stíriai, isztriai, horvátországi, 
szlavóniai, dalmáciai, határőrvidéki és vaj
dasági szlávok keveredését más nemzetisé
gekkel. A talaját vesztett, demokratikus ala
pállású szlovák vezér kétségtelenül eljutott 
odáig, hogy a szlovákságnak és a szlávságnak 
Oroszországgal kellene egyesülnie, de euró
paibb volt annál, hogy ne rokonszenvezett 
volna a német egységmozgalommal és ne ag
gasztotta volna az orosz társadalmi rendszer 
korszerűtlensége. Volt alternatívája művé
ben az ausztroszlávizmusnak is, Lamanszkij 
jegyzetei azonban itt sokat mondóan "hely
reteszik": ... kizárólag a lengyel, a cseh és a 
horvát katolikus földesurak értelmezte 
szláv Ausztriától zárkóznak el az oroszok. 
Igen. A pravoszláv világ messze esik az előbb 
felsoroltaktól. Ma is.

Az orosz pánszlávizmus 1867-től kezd
ve tekintette a magyarokat egyértelműen el
lenségnek. 1867 előtt csak azoknál a pán- 
szlávoknál   beszélhetünk   igazi   magyar
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ellenességről, akik közvetlen kapcsolatba 
kerültek a magyarokkal. Štúr munkássága 
hatással volt a pánszlávok magyarságképére. 
Sokkal nagyobb hatást fejtett ki viszont Sve
tozár Hurban Vajansky, aki Oroszországban 
publikált Magyarhoni leveleiben (Listy z 
Uhorska) már-már a zsidó-bolsevizmus apo
kaliptikus előképét festette mindenekelőtt 
Budapestről. Igaz, Akszakov már 1877-ben a 
monarchiát a  ″német-zsidó kultúra és a ma
gyar martalóc vadság politikai keveréke
ként" jellemezte, amelynek léte nemcsak 
alattvalói, hanem a szomszédos szlávok el
nyomásán alapszik, viszont a horvátok és a 
szlovákok rendkívül hasonlítanak elnyomó
ikra.

Gecse Géza a mának írta könyvét. A pán
szlávizmust ... a századfordulón a különbö
ző szláv nemzetek a békével és az emberi ha
ladással azonosították. Nem gondolkodtak 
el komolyan a majdani pánszláv szövetsé
gen belüli helyzetükről. A z oroszok, lengye
lek, csehek és délszlávok közül nagyon keve
seket érdekelt az ukránok vagy a beloruszok 
nemzeti államalapítási igénye. Ahogy a cse
heket sem izgatta a szlovákok, a szerbek, a 
horvátok nemzeti jogainak elismertetése. 
Egyetlen dolgot fogalmazhattak meg: egy 
pánszláv föderáció létrehozását orosz veze
tés alatt. Nos -  az eredmény közismert. S 
még az is, hogy az oroszok mellett a szerbek 
vállalták igazán szláv területek egyesítését.

Különösen a második Balkán-háborút köve
tően, amely igen megnövelte a szerbek elhi
vatottság-tudatát ... hogy a délszláv népek 
egységesítésének feladatát a sors rájuk bíz
ta. Igaz: Bulgária ellen a románokkal és ősi 
ellenségükkel, a törökökkel szövetkeztek.

A következtetések levonása nem nehéz, 
de tévedhetetlen megállapításokat még a 
kérdés részletes elemzése után is csak óvato
san szabad tennünk. Gecse Géza Utószavá
ban ez áll: A térségünkben élő szláv népek 
közül a szlovákok, szerbek, bolgárok azok, 
akiknél az Oroszországra kacsintgató pán
szláv rokonszenv erős. Ukrajna esetében a 
szimpátiának -  a közös ortodox vallás és 
történelmi hagyományok ellenére -  határt 
fog  szabni az államérdek, és -  alighanem -  
az orosz etnikum jelenléte. Reméljük, hogy 
Oroszországban ... felnő  egy olyan politi
kus-nemzedék, amely képes lesz arra, hogy 
ne a bizánci birodalmi hagyományok vagy a 
XIX. századi rossz szellemek vezessék őket, 
hanem Moszkva igazi érdekei.

Abban is bíznunk kell, hogy az igen fon
tos magyar-szlovák viszony rendeződését is a 
két nép és a térség közös érdekei irányíthat
ják majd.
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