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HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI FIGYELŐ

A szlovákoknak is hazájuk volt Magyarország 
– Két új szlovák monográfia az 1918 előtti Magyarország történetéről

A)  MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír, Dejiny Uhorska a Slováci [Magyarhon tör-
ténete és a szlovákok] (Perfekt, Bratislava 2012) 397 pp.  

B)  KÓNYA, Peter a kol., Dejiny Uhorska 1000–1918 [Magyarhon története 
1000–1918] (Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013) 
787 pp.

A szlovákságtudomány/szlovakológia történettudományi része rövid idő alatt 
két tekintélyes terjedelmű kötetet hozott létre az 1918 előtti Magyarországról/
Magyarhonról, tulajdonképpen az első(ke)t. Mondhatjuk ezt azért is, mert az 
A kötet szerzői, Ivan Mrva és Vladimír Segeš a B kötet szerzői is. Mindkét 
kötet írói kiemelik: 1948 előtt a nemzeti büszkeség, utána pedig az osztályhar-
cos szemlélet akadályozta annak tudomásul vételét, hogy a Szent István ala-
pította ország a szlovákság hazája is volt. A kötet „preambuluma” a szlovákok 
fontosságát hangsúlyozza: „Ha a szlovák történelem időrendjében megkülön-
böztetünk ószláv, nagymorva, uhorský/magyarhoni vagy csehszlovák arányt, 
akkor az ószláv, nagymorva, uhorsko-magyarhoni vagy csehszlovák történe-
lemben is észrevehető a szlovák arány. Ugyanez érvényes a szélesebb, közép-
európai térségre is, amely egyrészt elkerülhetetlenül hatott nemzetünkre, de 
amelyen más részről a szlovákok a maguk letörhetetlen belső energiájával, al-
kalmazkodóképességével és sajátosságaival mély nyomokat hagytak.”1 Ezért a 
szlovák történelem nemcsak a plebejusok, hanem a főnemesek és valamennyi 
uralkodó története is. És mivel a szlovákok közvetlenül Uhorsko/Magyarhon 

1  A 5. 
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létrejötte után különböztették meg magukat a többi szomszédos szlávtól, az 
új államalakulat keretében „a szlovák történelemnek, vagyis Szlovákia és a 
szlovákok történetének semmivel sem helyettesíthető, kivételes térségi jellege 
van.”2

A Peter Kónya szerzőségét feltüntető Bevezetés hangsúlyozza, hogy Uhorsko- 
Magyarhon története valamennyi etnikuma közül „mindenekelőtt Szlovákia
történetének is szerves és semmivel sem helyettesíthető része”.3 Ez a min-
denekelőtt előrevetíti az egész kötet határozott állásfoglalását, miszerint 
Uhorsko-Magyarhon valamennyi nemzete közül a magyarok után a szlovák a 
legszervesebb része az ezeréves államnak.4 Kónya bevezetője a nacionalizmus 
„szomorú örökségének” tartja, hogy Uhorsko-Magyarhon mindmáig ezeréves 
elnyomásként, népek börtöneként él a szlovák köztudatban, különösen azért, 
mert 1918 után az új Csehszlovákia-identitásnak kellett tudatosulnia. „Az 1918 
előtti szlovák történelmet kiszakították az uhorský-magyarhoni kontextusból, 
ami az átlagemberből a terület valamiféle autonóm helyzetének képzetét váltja 
ki. Ezért teljességgel érthető, hogy nemcsak az átlagos érettségizőknek, hanem 
még a történelem szakos egyetemi hallgatóknak sincsenek mélyebb ismeretei 
Uhorsko-Magyarhonról, amely több mint kilenc évszázadon át őseik hazája 
volt, mégis valahogyan tudat alatt szégyenkezni kell miatta ... Ezért is paradox 
dolog, hogy az érettségizők, a történész-hallgatók és számos tanár lényegesen 
többet tud Anglia, Franciaország vagy Csehország történetéről, mint a saját-
járól, még ha az uhorský/magyarhoni is. Túlzás nélkül megállapítható, hogy 
sokakban a Nagymorávia és a nemzeti ébredés kora közötti szlovák történel-
met a nemzeti elnyomás tölti ki, a ’sötétség kora’.”5 A feladat – e könyv célja – 
egyértelmű: „Alapvetően meg kell változtatni a szlovák történelem-szemléle-
tet Uhorsko/Magyarhonnal kapcsolatban ... Szlovákia története nagymérték-
ben azonos Uhorsko-Magyarhonéval, amelynek keretébe tartozott és sorsában 
osztozott lakossága, tekintet nélkül arra, hogy szlovákul, németül vagy magya-

2  Uo.
3  B 7.
4  Uo. A 11. oldal térképe mint a „kutatott terület” finoman, a mai hivatalos országjelekkel jelzi ezt 

a tényt: a Kárpátok koszorúja (Kárpátok, Vereckei hágó, Pannon-medence, az Erdélyi medence, a 
Szerb Kárpátok, a Dinári Alpok és az Alpok) határok nélküli ábrázolása fölé a szerkesztő helyesen 
belerajzoltatta az SK, UA, RO, SRB, A és középen a H jelet, a mai határokkal. A nagy térkép bal felső 
sarkában ez a kicsi szimbolizálja az egész kötet szemléletmódját.

5  Uo.
6  B 8.
7  B 9. A személy- és helynevek használatában a magyar terminológiának is változtatnia, közelítenie 

kell az egykorúsághoz. Helyesen kell értelmeznünk a szlovákiai történészeknek ezt a szemléletét, ami
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rul beszélt. Uhorsko-Magyarhon története tehát egyszerűen a szlovák történe-
lem része akkor is, ha az egyes események Kassán, Pesten vagy Kolozsváron 
játszódtak le.”6 

Ez a szemléletmód halomra dönti a csehszlovák, majd a proletár (inter)-
nacionalizmustól parancsba kapott terminológiát: a személynevek szlovák 
alakját használják, ha ilyen meghonosodott (Huňady, Garai), az állandósult 
alakok kivételével (Rákóczi, Thököly stb.), a keresztneveket szlovákul, a hely-
neveket úgyszintén szlovák alakban (Päťkostolie, Miškovec – Pécs, Miskolc 
stb.). Ugyanígy a Prešporokot a Bratislava helyett. Ha a helynévnek nem ala-
kult ki szlovák megfelelője, a magyar alak szerepel (Marosvásárhely, Koložvár, 
Vajdahunyad stb.).7 

A két kötetben azonos a Kárpát-medence Magyarhon előtti állapotának 
bemutatása, sőt, nagyrészt a szerző, Vladimír Segeš is. Az A kötetet a Képes 
Krónika részlete és a „Nagymorva Birodalom” színes térképe illusztrálja, amit 
a Feszty-körkép fehér lovas Árpádja követ. Az ómagyarok8 szervezete című 
alfejezet felsorolja a hét magyar törzset, A magyarok és a szlovienek9 szimbió-
zisának formái pedig az etnikai problémákat taglalja. Jellemző példa erre a 
szimbiózis fogalmazása: „Az őshonos szláv lakosság helyzetét az is nehezítet-
te, hogy előkelői a nagymorva korszak végén vagy elpusztultak a harcokban, 
vagy alkalmazkodtak az új hódítókhoz. Némelyek talán elhúzódtak Szlovákia 
északi területeire vagy külföldre. Az egykorú hírek Nagymoráviának a magya-
rok által történt pusztításáról nem pontosak. Nagyrészt a mai dél-Szlovákia10 
területét érintik. Régészeti biznyítékok szerint az élet az egykori birodalom 
mindkét részében, Morvában és a Nyitra-vidéken is a maga kontinuitásában 
folytatódott ... A legrégibb magyar lovas temetkezési helyek ... a Galgóc – 
Nyitra – Léva – Korpona – Losonc – Rimaszombat – Torna – Mihályi vonalig 
húzódtak ... A 10. század második felétől a magyarok és a szlávok közös te-
metőkbe temették halottaikat, ahol az etnikai csoportok biztonsággal már nem 

18  nem különállásukat, hanem betagozódottságukat mutatja Magyarhonban. Lehetőleg kerülnünk kell a 
reformkor után politikai terminussá vált Felvidék  használatát, a XIX–XX. század fordulóján magya-
rított helységneveknek pedig a természetesen kialakult magyar alakját kellene használnunk.

18  A 9-10.
19  Az ómagyar, a szloven, a slovan etnonimum általánosan használatos a szlovák történeti szakiro-

dalomban, a szlovák népnév első előfordulása bizonytalan, inkább a „Szlovákia” terminus, vala-
mint a területi szlovacikumok kiemelése jellemző. Ilyen a „Nitriansko” a nyitrai részfejedelemség, 
a dukátus hangsúlyozása.

10  Ez is a magyar–szlovák terminológiai rendszer egyik ellentmondása: dél-Szlovákia ugyanis szlová-
kul kisbetűvel írandó, mivel nem tekintik önálló földrajzi egységnek.
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különböztethetők meg ... Hangsúlyozni kell, hogy a középkori Magyarország 
az egyedüli ország volt Közép-Kelet-Európában, ahol a domináns nemzet nem 
ért el számbeli fölényt, mint a csehek a cseh, a lengyelek a lengyel állam-
ban.”11 

A Peter Kónya szerkesztésében megjelent Magyarország-történet sokkal 
kevésbé szláv (szlovák) hangsúlyú. A Kárpát-medence terminusnál Cholnoky 
Jenőt idézi, aki szerint maga a medence Közép-Európa. A tájegységek felsoro-
lásakor nem feledkezik mag a „Nagy Magyar Alföld” archaikus elnevezésről, 
az Uzsoki vagy a Vereckei hágóról.12 Szó szerint egyezik viszont a két kö-
tetben a Géza fejedelemségét tárgyaló rész, miszerint a fejedelmi csapatban 
nem az etnicitás vagy nemzetiség döntött, hanem a harckészség és a hűség a 
fejedelemhez: magyarok és szlávok, bajorok és svábok.13

A két kötet részletes ismertetése itt most nem lehetséges, de néhány szem-
pontra felhívjuk a magyar szakmai közvélemény figyelmét. A Mrva – Segeš 
kötet kevésbé szakadt el a korábbi szlovák történelem-szemlélettől, mint 
Kónyáé. Ilyen például a Rákóczi-szabadságharc értékelése: „Sigbert Heister 
generális 1704. december végén megverte a kuruc sereget Nagyszombatnál, 
és feloldotta a Lipótvár körüli blokádot. A győzelmet azonban nem volt képes 
kihasználni. Katonái rendkívül brutálisan viselkedtek, és a kurucokkal ellen-
tétben nem számíthattak a helyi lakosság támogatására. A hosszú és kimerítő, 
nagyrészt Nyugat-Szlovákia [!] területén zajló harcok gazdasági válságot és 
egész térségek elnéptelenedését okozták.”14 Peter Kónya, a korszak szakértője 
másképpen fogalmaz: „A következő napon kapitulált Kassa, és 1711. április 
30-án aláírták a békét, amely megkötésének helye után a szatmári jelzőt kapta. 
Másnap a szatmári Nagymajtény határában játszódott le a ’furcsa kapituláció’, 
amikor mintegy tizennégyezer lerongyolódott kuruc katona leszúrta zászlóit

11  A 10–13. A szerző (SEGEŠ) itt idézett Szent István Intelmeiből. Ez is a vitatható felfogások közé 
tartozik, hiszen az államalapító király nem az országában élő etnikumokat, hanem a külhonból 
érkezőket tekintette idegeneknek.

12  B 10–13.
13  A 11, B 29. A szerzők rendszeresen, túlzások nélkül idéznek a magyar történészek terminológiájából: 

a „honfoglalás” „bejövetel” helyett, a „kalandozások” a „rablóhadjáratok” helyett.
14  A 188.
15  B 396.
16  A hosszú út az Uraltól a Kárpátokig; Küzdelem a helyért Európa térképén; Bástya a támadó iszlám 

ellen; Cum Deo pro patria et libertate...
17  B 543.
18  A 238: „Számos tehetséges nem magyar állt a magyarság szolgálatába, elég megemlíteni Ľudovít 

Košutot és Alexander Petrovičot vagy inkább Petőfi Sándort, a 19. század legnagyobb magyar
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a földbe, és fegyvereivel szétoszlott ... A Rákóczi-felkelés korszakot zárt 
... Kísérletet tett az ország további fejlődését előmozdító egész sor gazdasági 
probléma megoldására ... Először valósította meg a tényleges vallásszabadsá-
got, az általános adózást, a jobbágyok nagyobb részének felszabadítását ...
És új alternatívával kísérletezett a királyság politikai irányvonalában.”15 
Kónya kötetében mindvégig a valóságnak megfelelő a hungarus patriotizmus 
bemutatása, ami hangsúlyain is érezhető.16 Nála 1848–49 a „szabadság szi-
gete”, „fegyveres harc a helyért Európában”.17 

A Segeš – Mrva publikáció mindenképpen előrelépés a szlovák művelődés 
magyar(országi), hungarus elemeinek betagozásában a jövő szlovák nemzettu-
datába. Személy- és helynévhasználata a rendszerváltás előtti parancsot követi: 
visszaszlovákosítani az elmagyarosított személyneveket. A szlovák utónevek 
Uhorsko szlovák befogadását jelenthetik, az elszlovákosított családnevek vi-
szont a tudományhoz és a humanizmushoz méltatlan primitív revansizmust. 
Persze, az ilyen gyakorlat szomorúan mosolyogtató eseteket produkál. A név-
mutatóban Kazinczy Ferenze, Kišfaludy Karol, Kölcsey Ferenc és Vörösmarty
Michal szerepel, továbbá Pázmaň Peter, Perínsky Peter, Petőfi Alexander, 
Petőfi Sándor, Petrovič Alexander.18 

Kónya kötete egy huszárvágással lemondott a névmutatóról. Igaz, a szö-
vegben következetesen az eredeti, nem megszlovákosított alakokat használja, 
nagyon helyesen egységesen szlovák keresztnevekkel.19

Összegzésül túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a két kötet, különösen Peter 
Kónyáé új korszakot jelent a szlovák történetírás hungarus-értelmezésében, 
reményt a magyar–szlovák szellemi kapcsolatrendszer normalizálódásában.

Käfer István

19  költőjét.” A 250: a mutatóban szereplő P. S. nincs. A 264: „Március 15-én a Pilvax kávéházban ösz-
szegyűlt a fiatal forradalmi demokraták csoportja. Köztük volt Šándor Petőfi ügyvédbojtár, aki nem-
rég az Alexander Petrovič nevet használta, Móric Jókai és Jozef Irini (eredeti nevén Halbschuh)”. 
A 278: „Bem József ... felajánlotta szolgálatait Košutnak ... Hogy az energikus lengyel szót értsen a 
magyar tisztekkel, szárnysegédjéül rendelték Alexander Petőfi költőt. Tulajdonképpen tolmácsolt 
neki. A lengyel parancsokat áttette magyarra, s a magyar alárendeltek raportjait szlovákra. Senki 
sem csodálkozott, hogy a szlovák és a lengyel nyelv hangzik az erdélyi hadsereg főhadiszállásán, 
amelynek segítenie kellett, hogy a magyar forradalom levegőhöz jusson.”

19  B 547: „Március 15-én a Pilvax kávéházban összegyűlt a fiatal forradalmi demokraták csoportja, 
köztük Alexander Petőfi, Jókai Móric és Jozef Irinyi. A fiatal demokraták Ľudovít Degré és Pavol 
Vasváry társaságában az egyetemre indultak ... Így tört ki az uhorská forradalom.” Itt minden „apró-
ságnak” jelentősége van. 
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A KERESZTÉNY ÖKUMENIKUS BARÁTI TÁRSASÁGRÓL. GAIZLER GYULA 
ÉS ULLRICH ZOLTÁN EMLÉKEZETE

A Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) múltja a rendszerváltás 
előtti időkre nyúlik vissza, amikor – már a ’80-as évek elején – Gaizler Gyula 
(Debrecen, 1922. május 26. – Budapest, 1996. november 22.) orvos-teológus, 
bioetikus, a későbbi alapító elnök, és felesége, Madarász Judit (1920. október 
21. – 2006. március 17.) orvos, mindketten a keresztények egységéért mélyen
elkötelezett római katolikusként, minden hónap első hétfőjén a lakásukon 
fogadták a több tucat érdeklődőt, ami akkoriban egyáltalán nem volt veszély-
telen vállalkozás, hiszen a pártállam figyelmét is kiérdemelték.

Az utókornak követendő példa lehet a KÖT tudós alapító elnöke, Gaizler 
Gyula személyisége, nemcsak orvosoknak, orvostanhallgatóknak, egészség-
ügy ben szolgálóknak és teológusoknak, hanem mindenkinek, mert élete – fele-
ségéével együtt – valóban szolgálat volt.

Gaizler Gyula gimnáziumi tanulmányait Nyíregyházán végezte, 1939-ben
kitüntetéses eredménnyel érettségizett. A Debreceni Orvostudományi Egye-
temen 1953-ban summa cum laude minősítéssel szerzett orvosi diplomát, 
1971-ben az orvostudományok kandidátusa lett. 1982-ben a Budapesti Páz-
mány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián szintén summa cum 
laude teológiai doktorátust szerzett; disszertációjának címe: A szervátültetés 
erkölcsteológiai szempontjai. 1993-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
címzetes egyetemi tanári címet adományozott neki; nem sokkal halála előtt, 
1996-ban II. János Pál pápa a Pápai Életvédő Akadémia (Pontificia Academia 
pro Vita) tagjává nevezte ki. Bioetikát oktatott a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

Főbb művei: Mint orvos és mint teológus… Kalandozások az orvostudo-
mány és a filozófia-teológia határterületein (Ecclesia, Budapest 1989) 143 o.; 
Felelős döntés vagy ítéletvégrehajtás? Orvosetika változó világunkban. Orvo-
soknak, betegeknek, mindnyájunknak (Szent István Társulat, Budapest é.n. 
[1992]) 183 o.; A bioetika alapkérdései (Magyar Bioetikai Alapítvány, Buda-
pest 1997) 422 o.

Többek között tagja volt az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudomá-
nyos és Kutatásetikai Bizottságának, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendnek 
(Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani), alapító elnöke a Keresztény 
Ökumenikus Baráti Társaságnak, a Magyar Bioetikai Társaságnak és a Ma-
gyar Bioetikai Szemle szerkesztőbizottságának, alapító alelnöke a Keresztény 
Orvosok Magyarországi Társaságának.
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Gaizler Gyula földi pályafutása hirtelen, gyors lefutású betegségben ért 
véget, hatása azonban ma is tart. Életművével, igaz szeretetével jelentősen 
hozzájárult a bioetika hazai művelésének helyes irányú megalapozásához és 
terjedéséhez, s a keresztények egységéért végzett szolgálata is példaértékű.

Őrá emlékezve erősen hisszük és ezért reméljük, hogy amint Krisztus va-
lóban föltámadt a holtak közül és örökké él, úgy halála után ő is örökké él a 
föltámadt Krisztussal!

Gaizler Gyula halála után a KÖT elnöki tisztségét Ullrich Zoltán (Budapest, 
1937. október 31. – Budapest, 2004. október 29.) mérnök – földi életének vé-
géig méltón – töltötte be: az ökumenének szintén mélyen elkötelezett, alázatos 
híve volt. Miként előde, valóban tiszta szívvel, odaadóan szolgált: hűséges 
sáfára volt a rábízott értékeknek.

Hosszú éveken át a Szent Anna Plébánia képviselő-testületének világi 
elnöke volt, s más egyházi közösségekben is hűségesen helytállt. Rendsze-
resen és szerényen részt vett a különböző lelkiségi mozgalmak, vallási szer-
vezetek programjain, jelentős erőfeszítéseket téve a keresztények egysége 
érdekében.

Önzetlen szeretettel, mindvégig kitartóan látta el elnöki feladatait a KÖT-
ön belül is. Nagy hozzáértéssel és türelemmel szervezte a társaság üléseit és 
konferenciáit; s nemcsak megőrizte, hanem – a nemzetközi kapcsolatokat ki-
tágítva – tovább is fejlesztette annak lelki, szellemi gazdagságát.

Az Ökumené 1997/1. számában írta: „Baráti kapcsolatunk pilléreire épít-
hetjük azt az össze-KÖT-ő hidat, amely JÉZUS KRISZTUS-hoz, az egység 
alapjához vezet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ennek az Útnak épí-
téséhez.”

Mindennek egyik elismerése a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendbe történő 
lovagi kinevezése.

Hosszan tartó betegség után hunyt el. Tudta: ahhoz, hogy föltámadjunk 
Krisztussal, előbb meg kell halni Vele, „el kell hagyni ezt a testet, hogy haza-
jussunk az Úrhoz” (2Kor 5,8).

Ullrich Zoltán halála után a KÖT lelkes tagjai, különösen vezető tisztségvi-
selői, élükön Boronkainé Salacz Ágnes elnök, a szeretett és nagyra becsült 
elődök szellemében, nyomdokain haladva folytatták a szolgálatot, amelynek 
– a fentiekben részben említett – eszközei közül főleg az évente megren-
dezett nemzetközi konferenciák, a hétfői találkozások és az Ökumené című 
negyedéves folyóirat (elődje a Krisztusi Ökumené füzet) számai említendők.
A konferencia- és a hétfői előadások gazdag anyagát az Ökumené megőrzi 
az utókornak; az 1995–2011. évekre vonatkozó repertórium a 2012/1. számban, 
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a Gaizler-házaspár otthonában tartott, 1983–1988 közötti előadások jegyzéke 
a 2009/1. számban olvasható.

Nyilvánvalóan sok oka van annak, hogy egy társaság ereje megfogyatko-
zik, hiszen a földi életben az idő is halad, s bár jönnek újak, fiatalok is, mégis 
– sajnos úgy tűnik…

Gaizler Gyula írta az Ökumené 1996/1. számában: 
„A Szentlélek eljövetelére készülünk. A Kereszthalál sötétsége, majd a Fel-

támadás öröme után eltöltötte az első tanítványokat a Lélek Ereje.
Itt állunk mi, kései tanítványok. Szenvedés és öröm után mégis telve elke-

seredéssel, reménytelenséggel. Mintha a ’halál kultúrája’ győzne az ’élet kul-
túrája’ felett. Az ökumené szelleme is sokak szerint éppen csak pislákol. Pedig 
mi már tudjuk, hogy Krisztus köztünk van. Tudjuk, hisszük, hogy Ő az Élet 
Ura. Tudjuk, hogy azért jött, hogy életet, reményt adjon. Tudjuk, hogy egység-
ben, szeretetben akar látni bennünket. Tudjuk, hisszük, hogy csak hozzá kell 
fordulnunk, hogy erőt kaphassunk Tőle.

Mindennapjaink húznak mindnyájunkat az erőtlenség felé. Kapaszkodunk-
e a mi Urunk segítő kezébe? Kérjük-e, hogy küldje el Lelkét, adjon Erőt, segít-
séget. Tudnunk kell, hogy nemcsak evilági erők ellen kell küzdenünk. ’Ellen-
ségetek az ördög, mint ordító oroszlán körül jár, keresvén, kit nyeljen el.’ (vö. 
1Pét 5,8b) Meg kell hát fognunk egymás kezét is, hogy bírjuk.”

Az alapszabály szerinti célok szolgálata köréből kiemelve: a krisztusi szel-
lemű, baráti szereteten alapuló közösség (egység) kialakításához, erősítéséhez, 
érdekeinek védelméhez, a helyes nézetek széles körű megismertetéséhez és 
megvalósításához kérjük Isten áldását!

Hámori Antal


