
SZEGEDI LÁSZLÓ

A magyar történetírás (lehangoló) karaktere

Régóta zavar egy visszás jelenség a magyar történetírás jellegét illetően, amit a magam 
számára csak az önfeladás jelzőjével tudok megfelelő módon leírni. Sajnos ez nem 
korlátozódik pusztán csak a történetírásra, megfigyelhető a sportban, a politikában és 
az élet más területein is. Az önfeladás elsősorban kifelé nyilvánul meg és marad alul a 
külföld agresAszívebb módon megnyilvánuló hasonló történeti, sportbeli, politikai stb. 
szemléleteivel szemben. Ez pedig folyton a visszavonulók, a konfliktusokat elkerülők, 
tehát végső soron a vesztes fél pozíciójába helyez bennünket. Ezt a viszonyulást ezért 
sürgősen, gyökeres módon át kell értékelnünk. Az önfeladással szemben egy öntudatos 
alapállást kell elfoglalnunk, saját magunkat egy sokkal jobb pozícióba kell áthelyez-
nünk, ahol nemcsak a hibákat és a hiányosságokat keressük állandóan, hanem elsősor-
ban az erősségeinket hangsúlyozzuk. (Amiként azt más országok történetírása, sportja, 
politikája stb. is teszi.) A legjobb az lesz, ha majd néhány példával érzékeltetem, hogy 
mire is gondolok.

Előbb azonban lássuk, mi volt a véleménye a magyar történetírás célját illetően 
Horváth Mihálynak (1809–1878), az egyik legnagyobb tekintélyű korabeli magyar 
történésznek, az 1848-as magyar kormány tagjának, aki a Magyar Történelmi Társulat 
alakuló ülésén, 1867. május 15-én elmondott beszédében, két hónappal a kiegyezés után 
és alig négy hónappal azt követően, hogy hazatérhetett az emigrációból, a következőket 
jegyezte meg: „Ha korunk oly élénk, oly zagyva munkásságában a történelem lombi-
kába vetett elemek közül az uralkodó fogalmakat akarjuk felkeresni: úgy találjuk, hogy 
ezek egyikét a nemzetiség fogalma képezi. Ez egyik gyújtópontja azon nagy és követke-
zetes mozgalomnak, mely folyamatban van a népek keblében… nemzetünk is csak úgy 
fog örvendhetni hosszú életnek, s csak annyira fog fejlődhetni, ha és amennyire a külön 
nemzeteknek a haladás ösvényén mind cocrétabbá váló életéhez csatlakozik… az embe-
riség közös irányának ösvényén halad…” A történészekre háruló nagy felelősség ezzel 
kapcsolatban: „… a nemzeti érzelemnek a történelem tudománya képezi leghatéko-
nyabb dajkáját… nem lehet öntudatos nemzeti érzelem senkiben, a ki nemzeti történel-
mét nem ismeri… minden nemzetnek legelső kötelessége közé tartozik a maga történel-
mének buzgó tanulmányozása… Nehogy azonban téveszmék, hibás nézetek kapjanak 
lábra történelmünkben: a valódiság, a hűség és alaposság mindenekelőtt a lelkiismeretes 
történetnyomozást, a kútfők szintoly szorgalmas mint ítéletes fürkészetét, az adatok 
összes tömegének felbúvárlását és megrostálását teszik múlhatatlan kötelességünkké.”1

Hasonlóképpen vélekedett Leopold von Ranke (1795–1886), a kritikai történetírás 
úttörője is, aki a 19. század elején kiadott művében,2 abban a korszakban, amikor a 
forrásokon alapuló történetírás még nem volt a tudományosság bevett munkamódszere, 
a történelem céljaként azt nevezte meg, hogy az eseményeket úgy kell leírni, ahogyan 
azok ténylegesen megtörténtek („wie es eigentlich gewesen”) és nem úgy, ahogyan azo-
kat látni akarjuk, mivel a történész Istent csak a valós világban és eseményekben tudja 
érzékelni, amelyek magukon viselik Isten jelenlétét és szándékát. A valótlan történelem, 
amely ennek megfelelően a hit megszentségtelenítése, csak hamis azonosításokat és ha-
misított hieroglifákat fog eredményezni.3 Ugyanakkor azt is mondta, hogy a történelem 
célja az, hogy megtanítsa nagynak lenni a nemzetet, a történész és a politikus elsődleges 
feladata pedig az, hogy az állami szuverenitás megerősítésével, kiépítésével, a hatalmi 
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kérdésekkel, a külpolitikai viszonyokkal foglalkozzon.4 (1831-ben a porosz kormány fel 
is kérte egy olyan lap, a Historisch-Politische Zeitschrift szerkesztésére, amely kedvező 
fényben tünteti fel Poroszországot.)

A rankei történetírás a német és más olyan nemzetek történetírására van szabva 
(beleértve bennünket is), amelyek bővelkednek történeti forrásokban, tehát képesek 
megfelelni a kútfőkön alapuló történetírás követelményének és a történelmüket képesek 
a „wie es eigentlich gewesen” elvének megfelelően megírni. Vannak azonban Európában 
olyan nemzetek is (románok, szlovákok stb.), amelyek hiányt szenvednek a forrásokban 
és így az ő számukra a rankei történetírás ezen követelménye már nem teljesen testhezál-
ló. Ők ezt a deficitet a „hieroglifikus” történetírással pótolják. Források hiányában olyan 
történelmet konstruálnak maguknak, amilyen nekik tetsző, ezzel viszont eleget tesznek 
a rankei történetírás másik követelményének, mely szerint a történelem feladata naggyá 
tenni a nemzetet, noha mindezt (források nélküli) hamis alapra építik. Ezen nemzetek 
történetírása semmi mással nem foglalkozik, csakis a rankei második elvnek a beteljesí-
tésével, de az elsőnek a figyelmen kívül hagyása mellett, miáltal a meseszövés szintjére, 
a „hieroglifikus” történetírás nívójára süllyednek le. Ők maguk azonban már annyira 
belekeveredtek ennek útvesztőibe, hogy erről nem is hajlandók tudomást sem venni, 
hiszen jól megvannak a belső használatra készült történetszemléletükkel.

Ami bennünket illet, Horváth Mihály fent idézett beszédének központi gondolata a 
történészek és a történettudomány nemzeti hivatása volt. Most is valami hasonlóra lenne 
szükségünk: a források elemzése mellett történetírásunk saját nemzeti szempontjait kelle-
ne előtérbe állítanunk. Ezek közül az elsőt (a források felhasználását) a legmesszebbme-
nőkig érvényesíti a magyar történetírás, az utóbbit (a nemzeti nagyságra való törekvést) 
viszont szinte végzetesen elhanyagolja. Azt kell mondanunk, hogy az első szempont túlsú-
lya miatt a magyar történetírás átesett a ló túlsó felére. Emiatt egyáltalán nem is nevezhető 
kiegyensúlyozottnak. A nemzetpolitikai célok tekintetében az utolsó helyen kullogunk.

Lássuk példákkal, hogy mire is gondolok! Amikor a veszprémi káptalani iskola eset-
leges egyetemi rangjáról írtam cikket a Valóságnak,5 ott is előjött a magyar történetírás 
önfeladáson alapuló alapberögződése. Egy világos okleveles forrás pozitív állításának 
jóváhagyása helyett az adat vitatása vált elfogadottá.

IV. László király egyik 1276-os oklevele a veszprémi káptalani iskolát az egyetem 
(studium) kifejezéssel nevezi meg, amelyben már régtől folyt (ut ibidem studium, quod 
hactenus floruerat) a hét szabad művészet (septem artes liberales) és a jogtudomány 
oktatása, a párizsi egyetemhez hasonló (prout Parisius in Francia) magas szinten. Ezen 
az alapon a veszprémi káptalani iskolát egyes kutatók egyetemnek tekintik, míg mások 
ezt elutasítják.

Egyetemnek tartja Toldy Ferenc (1805–1875) (Szent István korából származtat-
ja),6 Vass József (1813–1873) (III. Béla óta),7 Ábel Jenő (1858–1889) (III. Béla óta),8 
Kerékgyártó Árpád (1818–1902),9 Szabó Károly (1824–1890) (az iskola Szt. István 
idején jött létre, de egyetemmé csak később fejlődött),10 Beöthy Zsolt (1848–1922) (va-
lószínűleg III. Béla alapította),11 Baróti Lajos (1856–1933) (az Árpád kortól),12 Gutheil 
Jenő (1887–1963) (III. Béla óta),13 Horváth Pál (III. Béla idejéből való).14

A káptalani iskola egyetemi rangját elutasítja Békefi Remig (1858–1924),15 és a mo-
dern kutatók többsége is, mint Miklósy Zoltán (1883–1962) (főiskola, melyben egyház-
jogot is tanítottak),16 Gerics József (1931–2007) (a király jogi szolgálatára készülő kle-
rikusok a káptalani iskolában kaptak képzést),17 Csizmadia Andor (1910–1985),18 Bónis 
György (1914–1985) (a káptalani iskolában kiemelkedő jogi oktatás folyt),19 Erdő Péter 
(1952–),20 Mészáros István (1927–),21 Solymosi László (1944–).22
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Mire alapozzák az elutasító vélemények képviselői a nézetüket? Magyarországon 
1276-ban nem létezhetett régtől fogva fennálló egyetem, mert: 1. ekkoriban a mi tér-
ségünkben, az Alpoktól északra sehol sem volt még egyetem (akkor pedig – horribile 
dictu – miért éppen Magyarországon lett volna); 2. Veszprémben nem is egyetem léte-
zett, hanem csak káptalani iskola; 3. a veszprémi oktatás színvonala nem is volt olyan 
magas szintű, legfeljebb a jogi képzés volt kiemelkedő; 4. végül pedig nincs semmilyen 
adatunk a veszprémi egyetem 1276. előtti, sem utáni működésre, nem rendelkezünk az 
egyetem alapító okiratával sem. És mindezt egy jól bejáratott (már-már automatikus) 
történetszemléletet mantrázva hangoztatják.

Lényegében tehát azt mondják, hogy a király valótlant állított az általa kiadott 1276-
os oklevélben, hogy nem tudta, mit beszél, hiszen mi, 600-750 év távlatából, jobban is-
merjük, hogy mi volt a helyzet Veszprémben, mint a király a saját korában. Amennyiben 
számításba vesszük Occam borotváját (egy adott kérdésre a lehetséges válaszok közül 
mindig az egyszerűbbet kell alkalmazni, mert az szokott a helyes és logikus válasz lenni) 
ezen nézet meglehetősen erőltetettnek tűnik. Esetünkben pedig a legegyszerűbb válasz 
az, hogy elfogadjuk Kun László (pozitív) állításait és azt vizsgáljuk, hogy azok miért 
helyesek, s nem azt, hogy (egytől egyig) miért nem helyesek (tehát nem a rendelkezésre 
álló pozitív állítást igyekszünk negatív érvekkel megcáfolni, mert ilyen esetben a cáfo-
lat ereje is gyengébb érvényű, mint a pozitív állítás hitele – különösképpen akkor, ha a 
vizsgálati módszerünk vezérfonala a pozitivizmus).

Forráskritikára persze mindig szükség van, de nem a tényekkel szembemenően és 
nem a „merjünk kicsik lenni” alapberögződésünk végletének az oldaláról. A háttérben 
valójában a veszprémi iskolával kapcsolatban sem a makulátlan ténytisztelet húzódik 
meg, hanem a magyar történetírás krónikus (vagy inkább csak az 1850-es évektől, a 
pozitivizmus magyarországi térnyerésétől fogva megfigyelhető) betegsége, ami ebben 
az esetben sem más, mint az önértékelésünk hiányosságainak egyik újabb, tipikus meg-
nyilvánulása. Itt van az ideje annak, hogy ettől a rossz szokásunktól megszabaduljunk.

A veszprémi káptalani iskola egyetemi rangjának elutasítása sem a tényeken alapul 
tehát, hanem azon félelmen, nehogy az „önhittség” csapdájába essünk, amit Horváth Pál 
éppen a veszprémi egyetem kérdésének a vizsgálata során fogalmazott meg: „A hazai 
kultúrhistória történelmileg megszentelt értékeit, az ősforrásokat keresni már szinte nem 
maradt erőnk (és bátorságunk), miután az a nemzeti önhittségünk vádját ébreszthette 
volna.”23 És mindezt ő is egy jól bejáratott (már-már automatikus) történetszemléletet 
mantrázva hangoztatja, amely a problematikus kérdéseknél mindig az elutasítás és nem 
az elfogadás pártjára áll (szemben a rajtunk kívüli külföldi történelemszemléletek kép-
viselőivel).

Szó szerint ez az a két fogalom, a „nincs erőnk” és „bátorságunk” az, amely a leg-
pontosabban leírja, hogy mi a baj a történetírásunk jelenlegi karakterével. Az, hogy ez a 
történetírás nem hajlandó és nem is merészel kiállni a rankei történetírás második álta-
lunk említett elve, a nemzeti elv mellett; amellett, hogy az állami szuverenitás megerősí-
tésével, kiépítésével, a hatalmi kérdésekkel, a külpolitikai viszonyokkal is foglalkozzon.

Mint tudjuk, Leopold von Ranke szerint a történelem célja, hogy megtanítsa nagynak 
lenni a nemzetet. Nos, a magyar történetírás a legcsekélyebb mértékben sem vádolható 
meg azzal, hogy ez lenne a célja, pedig ezt az elvet követi az összes mai nemzet törté-
netírása. Ezt pedig olyannyira szó szerint veszik, hogy azon nemzetek is, amelyek erre 
egyébként nem lennének rászorulva, mert bőven rendelkeznek történeti forrásokkal 
(és magunkat is ide sorolom), az összes tudományos és történelmi vívmányt saját 
maguknak igyekszenek kisajátítani, miközben mások hozzájárulásáról következetes 



4 SZEGEDI LÁSZLÓ: A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS (LEHANGOLÓ) KARAKTERE

Valóság • 2021. január

módon „megfeledkeznek”. Az angolok például büszkén hirdetik, hogy a torpedót Robert 
Whitehead (1823–1905) találta fel, csak azt „felejtik el” megemlíteni, hogy Luppis József 
(1813–1875) koncepciója alapján, és nem Angliában, hanem Fiuméban, ahol torpedógyárat 
is épített. Így lett Magyarország a világ egyik vezető torpedógyártója és fejlesztője. A számító-
gépek történetéből is hajlamosak kihagyni Konrad Zuse (1910–1995) és Neumann János 
(1903–1957) nevét, miközben Alan Turing (1912–1954) szerepét túlhangsúlyozzák.

A németek meg azt állítják, hogy a merev szerkezetű kormányozható léghajót 
Ferdinand von Zeppelin (1838–1917) építette meg, miközben „elfelejtik” hozzátenni, 
hogy ennek licencét Schwarz Dávid (1850–1897) özvegyétől vásárolta meg. Egy ma-
gyar történész ezzel szemben olyannyira vezérfonalának tekinti a korrektséget, hogy 
vele ilyen inkorrektség soha nem fordulhatna elő. És mindezt egy jól bejáratott (már-már 
automatikus) történetszemléletet alkalmazva tesszük.

Ugyancsak a rankei elvet követik (azaz a történelem kisajátítását a nemzeti nagyság 
képzetének érdekében) azok is, akik források hiányában erre nagyon is rá vannak szo-
rulva. Az efféle nemzetek történetírása két kézzel kapna egy olyan pozitív állítás után, 
mint amilyen az 1276-os oklevélben is szerepel. Ők ennek már egy aprócska kis morzsa-
töredékéből is egy újabb dákoromán mesekölteményt fabrikálnának, miközben a tények 
nemigen zavarnák őket. A történelem efféle kisajátítása, annak saját nemzeti koncepci-
ójukhoz való hajlítgatása24 során a történelmüket is hajlamosak a valóságtól teljesen el-
rugaszkodott meseszövés szintjére, a „hieroglifikus” történetírás nívójára lezülleszteni.

A mi feladatunk nem az, hogy efféle túlzásokba, önámításokba és hazugságokba 
essünk, hogy a nyilvánvaló képtelenségeket a történelmi „hitelesség” szintjére emeljük, 
de azt mindenféleképpen el kellene érnünk, hogy megszabadítsuk magunkat a „túlzott” 
(vagy túlbuzgó) objektivitástól, történelmünk lekicsinylésének perverziójától, a jól be-
járatott (már-már automatikus) történetszemléletetünk mantrázásától.

Az angolok a 20. század elején az amerikaiakról lebecsülő módon mondták, hogy ed-
dig még csak két nemzet nem tanult meg focizni, az eszkimó és az amerikai.25 Ha a törté-
nelemnek van egy rankei célja, ennek analógiájára azt mondhatjuk, hogy eddig még csak 
két nemzet nem sajátította el a rankei történetírás minden elvét: az eszkimó és a magyar.

A pozsonyi egyetemen annak idején nekem is volt, ha nem is szerencsém, de alkal-
mam megismerni Jozef Novák (1930–), a történeti segédtudományok szlovák doyenjé-
nek furcsa elméleteit, amelyekkel (a többi szlovák történészhez hasonlóan) mindenáron, 
mesterségesen akart történelmet kreálni a szlovákoknak. (Ebben a horvátok, románok, 
szerbek, ukránok sincsenek túlságosan lemaradva mögöttük.) Az egyetemi előadásai so-
rán nekünk is gyakran hangoztatta (1989), hogy a szlovákoknak meg kellene szabadulni-
uk az egyetlen népi (és nemzeti) hősük, a rablóvezér Jánošík imádatától, amely a külföld 
felé primitív, kulturálatlan, történelem nélküli parasztnépségként tünteti fel a szlováko-
kat. (Nem pontosan ezek a szavak hangzottak el, de ez volt az értelmük.) Ezért ő is egy 
dicsőbb múltra vágyott, a nemességgel, mint vezető osztállyal és a kultúra hordozójával 
az élen. Mivel ilyen szlovák társadalmi réteg nem létezett, saját maga fogott hozzá en-
nek létrehozásához. S mindehhez vajon honnan merítette az anyagot? Természetesen a 
magyar történelem kisajátításából. (Aminek egyébként a 19. század eleje óta nem ő volt 
az első és egyetlen képviselője.)

Mivel elsősorban heraldikai szaktekintély volt, ő végezte el a heraldika intézmény-
rendszereinek kiépítését is (a Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť [szlovák 
genealógiai és heraldikai társaság] létrehozása 1991-ben; Heraldické kolégium [Heraldikai 
Testület], a belügyminisztérium szakmai tanácsadó testülete 1997-től: az új címeradomá-
nyok elbírálása, jóváhagyása, elkészítése, nyilvántartása, a Slovensko herold [Szlovákia 
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herold26], esetleg további, vele együttműködő heroldok kinevezése; a szlovák heraldikai 
regiszter [Heraldický register Slovenskej republiky] vezetése), hogy a települések 
(sőt akár magánszemélyek is), vezető heraldikus szakemberek felügyelete mellett, a heral-
dika szabályaival teljes összhangban álló, és esztétikailag is magas színvonalú címereket, 
zászlókat, pecséteket használjanak. (Amire a valós heraldikai hagyományokkal rendelkező 
Magyarországnak manapság valamilyen okból kifolyólag nincsen semmi gondja, ehelyett 
a címerfabrikálás ügyét odaadja az önkormányzatok által helyben felhajtott kóklereknek; 
ami egyébként Franciaországban is súlyos gondot jelent.)

A nemtörődömségünkkel egyébként ki is írjuk magunkat a nemzetközi heraldikai 
körforgás (és más tudományágak) élvonalából. Így aztán a Slovensko herold (Ladislav 
Vrteľ) 2006-ban a skóciai St Andrews-ban büszkén ott feszített a többi herolddal együtt 
a Genealógiai és Heraldikai Tudományok XXVII. Kongresszusán, a miénk meg sehol 
sem volt, hiszen ehhez előbb újra léteznie kellene magának a magyar herold hivatalá-
nak (amennyiben annak létjogosultságát a „tisztelt” ellenzékünk (meg kormánypártunk) 
egyáltalán hajlandó lenne megemészteni).

Mindezek „csúcsát” a történelmi magyar családok neveinek elszlovákosítása, (néha 
szó szerinti) lefordítása jelenti szlovákra (pl. Eördögh = Čert27), ami miatt tudtommal 
néhány nemesi család be is perelte a levéltáros-genealógust. (Azt, amit mi, pozsonyi 
magyar diákok annak idején csalásnak véltünk, ő a saját hallgatóságának tetsző elméle-
tekkel jól meg tudta magyarázni. És az sem érdekli őt, hogy az adott családok még élő 
tagjai miként használják a saját nevüket. A német (meg a román) nevek valamilyen ok 
miatt nem zavarják a szlovák történészeket, csak a magyarok. Azt viszont zokon veszik, 
ha Kassát mondunk Košice és Zólyomot Zvolen helyett. Azon sem csodálkozhatunk, 
hogy a görögöknek is elegük lett a történelem macedónok általi ehhez hasonló manipu-
lációjából, meghamisításából.)

Nováknak ez a kezdeményezése általánosan bevett gyakorlat lett a szlovák törté-
netírásban. A magyar nevek szlovák átírásának gondolata az 1970-es évek végén, a 
Kubinyi-pecsétgyűjtemény tanulmányozása során fogalmazódott meg benne. (Noha 
nem ő volt az első e tekintetben, báró Mednyánszky László (1852–1919) festőmű-
vész neve ugyanis – akit a birtoka (Nagyőr) miatt a szlovákok szeretnének saját ma-
guknak kisajátítani (noha a Feszty-körkép megfestésében ő is részt vett) – túlságosan 
is magyarnak hangzott, ezért Uhlár már 1973-ben azon törte a fejét, hogyan lehetne 
azt (hamis módon) kompatibilissé tenni a szlovák történeti követelményekkel.) 1977 
augusztusában Novák javaslatára a pozsonyi egyetem bölcsészkarának Csehszlovák 
Történelem és Levéltártan Tanszékén (Katedra československých dejín a archívnictva 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského) több történész és nyelvész gyűlt egybe a 
kérdés megvitatására. 1978 novemberében a Szlovák Tudományos Akadémia Történeti 
Intézetében megalakult a történeti terminológia bizottsága (Komisia pre historickú 
terminológiu pri Historickom ústave Slovenskej akadémie vied), Richard Marsina ve-
zetésével, amely megvitatta Novák javaslatát a magyar nemesi családok („uhorských” 
šľachtických rodov) vezetéknevének „módosításáról”. A bizottság egyes tagjai viszont 
úgy vélték, hogy csak a „szlovák” eredetű családok nevének átírására kerüljön sor, de a 
következő üléseken már ők is csatlakoztak Novák nézetéhez, a nevek teljes körű átírá-
sának javaslatához, a szlovák ortográfia szerint. František Sedlák kezdetben csak azzal 
értett egyet, hogy erre csak azon családok esetében kerüljön sor, amelyek „etnikai és 
területi” szempontból is igazolhatóan „szlovák eredetűek”, de végül ő is megváltoztatta 
a véleményét. Később létrejött egy szűkebb körű bizottság, amely még egyszer megtár-
gyalta Novák javaslatát és 1979-ben Pavol Horváthot megbízta azzal, hogy dolgozza 
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ki a kereszt- és vezetéknevek szlovák átírásának elveit, amelyet ő 1980-ban be is nyúj-
tott. Ezt rögtön át is vette a Matica Slovenská által gondozott életrajzi lexikon (Malý 
slovenský biografický slovník. Martin, 1982), majd a hatkötetes szlovák életrajzi lexikon 
is (Slovenský biografický slovník, 1986–1994), melyek már az átírt nevekkel jelentek 
meg. A bizottság által meghatározott átírási elvek kodifikált normatívaként bekerültek a 
szlovák helyesírás kézikönyvébe is (Pravidlá slovenského pravopisu, 1991). Továbbra 
is vannak azonban megoldatlan kérdések és időről időre felszínre kerülnek egyes szak-
emberek ezzel ellentétes véleményei, akik nem értenek egyet a vezetéknevek ilyesfajta 
mesterséges megváltoztatásával.28

Ezzel a módszerrel a neveket általában annyira eltorzítják, hogy az eredeti alak-
jukat sokszor fel sem lehet ismerni, csak néha teszik ki zárójelben az eredeti névfor-
mát is (Ludňanský = Ladányi, Poznan = Pázmány, Diviak = Divéky, z Rozhanoviec 
= Rozgonyi, Madách = Madáč, Majténi = Majthényi, Kossuth = Košút, Zápoľský 
= Szapolyai, Bubek = Bebek, Ňári = Nyáry, Reva = Révai, Barčanský = Bárczay, 
Bodovický = Bodó, Bunetický = Bunyitay, Derťánfi = Gyertyánffy, Dežőfi = Dessewffy, 
Dolinský = Dolinay, Dražkovský = Draskóczy, Ďukič = Gyukics, Fáj = Fáy, Kyseľ = 
Kiszely, Laclavský = László, Palúdzsky = Palugyay, Sečen = Szécsen, Stredňanský = 
Szerdahelyi, Svätojánsky = Szentiványi, Tomčiansky = Tomcsányi; Vrútocký = Ruttkay; 
német: Dietrich = Dietrich, Feuerstein = Feuerstein, Schulpe = Schulpe, Tost = Tost; 
román: Faur = Faur29 [szlovákul: Kováč] stb.). Ezt az eljárást (korábbtól fogva) a hor-
vátok is alkalmazzák (Iločki = Újlaki, Talovci, Talovac = Thallóczi, Gorjanski = Garai, 
Lacković = Lackfi, Kanižaj = Kanizsai, Čupor = Csupor, Zapolja = Szapolyai stb.; az 
olasz és néha a német eredetű neveknél is: Skalić = Scaliger, Marulić = Marulo, Čedulić 
= Cedulini stb.), sőt egyes magyar szerzők30 – számomra érthetetlen módon – idegen 
nyelvű írásaikban is ezeket az átírt neveket használják, melyek a helynevek idegen 
nyelvű változataival együtt aztán idővel kizárólagossá válnak a magyar névformákkal 
szemben, az angol és más idegen nyelvű Wikipédiákban, az olyan anakronizmusokkal 
együtt is, mint Pozsony átkeresztelése a Bratislava névre, melyet a szlovákok mestersé-
ges módon 1919-ben hoztak csak létre. Egyre több olyan külföldi mű jelenik meg, ahol 
a magyar neveket már zárójelben sem tüntetik fel, hanem csak a szláv megfelelőiket 
(Gorjanski, Zapolja)31 használják. Ennek nyomán aztán az a benyomása támad az ember-
nek, hogy a mai Magyarországon kívül nem is létezett magyar nyelvű történelem ebben 
a térségben. Nováknak pontosan ez volt a célja ennek a trójai falónak a bevetésével, az 
egész manipuláció elindításával, aminek sajnos (egyes) magyar történészek is bedőlnek, 
s mindezt egy jól bejáratott (már-már automatikus) történetszemléletet mantrázva teszik.

A másik trükkjük annak érdekében, hogy a történelmi nemzet illúzióját biztosítsák 
maguknak az, hogy a magyar országszerveződés megnevezésére (a csehekkel együtt, 
a fogalmat onnan is kölcsönözve) terminológiai kettősséggel élnek a Trianon előtti és 
utáni Magyarországot illetően. Az elsőre a tágabb Uhorsko (régi ’Magyarország’) a 
másodikra a szűkebb Maďarsko (mai ’Magyarország’) elnevezést használják (noha az 
idegen nyelvekben, pl. az angolban is ugyanaz az egy szó létezik csak ugyanarra az or-
szágra: Hungary). Az első, a Nagy-Magyarország történelmét ők is a magukénak vallják 
(hiszen enélkül nem is tudnának maguknak történeti létet igényelni), de egyáltalán nem 
vélik úgy, hogy abban a magyarok játszották volna a vezető szerepet, hogy ők lettek 
volna az állami lét szervező, meghatározó eleme, hanem azt tartják, hogy ez az ország 
a Magyarország (Uhorsko) területén élő összes nemzetiség közös hazája volt, annak vé-
delméhez és fejlődéséhez ők is alapvető módon hozzájárultak (noha az a marginális kis 
pásztorkodás, amit marginális népességként a perifériákon műveltek, nem sokkal járult 
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hozzá az ország gazdasági, kulturális, katonai összteljesítményéhez, az legfeljebb csak a 
földesuraik gyomrát tömte meg, de a királynak nem volt belőle haszna), a magyar meg 
csak egy volt ezen sok nemzetiség közül. (Ha a régi Magyarországot a hazájuknak érez-
ték, a kérdés az, a vezetőik miért igyekeztek oly gyorsan elárulni ezt az országot az első 
világháború alatt és után, (főszereplőként) aknamunkát kifejtve az antant hatalmaknál? 
A válasz nyilvánvalóan az, hogy sohasem érezték a magukénak, ezért igyekeztek azt az 
első adandó alkalomkor felbomlasztani, és az Uhorsko fogalmának felmagasztalásával 
is csak visszafelé irányuló hatállyal igyekeznek maguknak történeti relevanciát biztosíta-
ni.) Mi meg mindezek láttán csak ülünk ölbe tett kézzel, miközben az események elrohannak 
mellettünk és más történetszemléletek válnak standarddá a magyar helyett, és mindezt egy 
jól bejáratott (már-már automatikus) történetszemléletet mantrázva tesszük.

Józanabb hangok persze a szlovák történetírásban is vannak, de párjukat ritkítják, s 
ha néha elő is fordulnak olyan vélemények, mint pl. Miroslav Kusý (1931–2019) azon 
nézete, hogy a szlovákok által hangoztatott sérelem a 19. századi „magyarosítással” 
kapcsolatban nem mérhető össze a magyarok kollektív bűnössé nyilvánításával és el-
űzésével a szülőföldjükről a második világháború után. (Ami sajnos az én családomat 
is közvetlenül érintette.) [Valamint – én teszem hozzá – a „reszlovakizáció” sajátságos 
agyszüleményét, a végletekig jogfosztó Beneš-dekrétumokat, a statisztikai adatok meg-
hamisítását, a valótlan érvek és túlzó követelések alkalmazását a „béketárgyalásokon”, 
a tömeges betelepítéseket és a közigazgatási határok megváltoztatását az asszimiláció 
deklarált felgyorsítására, a helynevek tömeges és mesterséges megváltoztatását, a kisebb-
ségek alkotmányos kirekesztését az államalkotó nemzetek közül, az oktatás, a nyelvhasz-
nálat korlátozását, a kisebbségi vezetők vegzálását, sőt terrorcselekmények és megfé-
lemlítő felvonulások megszervezését stb. És még ők merészelték a Monarchiával kap-
csolatban a „népek börtöne” propagandaszöveget hangoztatni. Magukkal kapcsolatban 
persze soha nem jutnak el egy ehhez hasonló felismerésig, és nem is gondolják azt, hogy 
az elnyomás gyakorlatában akár tízszer is túlszárnyalnak mindenkit, rögtön abban a 
pillanatban, amikor lehetőségük nyílik arra, hogy maguk is elnyomóvá váljanak; a saját 
„galamblelkűségük” hangoztatása tehát pusztán csak a tényleges gyakorlat által igazolt 
brutális természetük elleplezését szolgálja. Mindezek ellenére még ők érzik úgy, hogy a 
történelmi elnyomatást ők szenvedték el.] Ilyenkor a Kusýéhoz hasonló véleményekre 
a szlovák történészi szakma össztüzet zúdít, elítélve ennek a kérdésnek még a puszta 
felvetését is, azaz magának a valóságnak a valósághű vizsgálatát. A mi történészeink 
bezzeg nem tűnnek ki efféle heves harci kedvvel a magyar történelem védelmében, 
még a valós tények védelmére sem. Így aztán könnyen hagyjuk magunkat kigolyózni a 
pályáról, asszisztálva a történelmünk meghamisításához, és mindezt egy jól bejáratott 
(már-már automatikus) történetszemlélet mantrázása mellett tesszük.

Ennek a magatartásnak másik, általam felhozott példája Anonymus, Gesta 
Hungarorum című krónikájának 23–27. fejezete, mely szerint a székelyek Erdélyben 
összekeveredve éltek a blakokkal. A blakok a vezérük, Gyalu (Gelou quidam blacus) 
legyőzése után32 Dél-Erdélyben telepedtek meg, ahol a „Blak-föld” vagy „Blakok-
földje” (Terra Blacorum), mint territóriumelnevezés II. Endrének a barcasági német 
lovagrend számára kiadott oklevelében tűnik fel, párhuzamosan a „Székelyföld” vagy 
„Székelyek földje” (1222/1280: cum transierint per terram Siculorum aut per tettam 
Blacorum) területelnevezéssel, ami ebben az időben főleg a Küküllő és az Olt közötti 
vidékre vonatkozott. Györffy és a magyar történészek többsége a blakokat a románokkal 
azonosítja, noha egy 13. század elejéről való határleírás tanúsága a „magyar neveivel 
egyértelműen tanúsítja, hogy ekkor a »blakok« még nem laktak itt annyi ideje, hogy 
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egyértelműen román toponímiát, helyelnevezést teremtettek volna, olyant, amilyen több 
évszázadon át csak románok által lakott településterületen megfigyelhető.” A „Blak-föld 
területelnevezés a tatárjárás idején szűnhetett meg, csak az erdélyi szász nyelvben élt 
tovább a 16. századig a Blechisfeld elnevezés.”33 Bodor György szerint a blak területeket 
1225-re kebelezték be a székely székek.

Mi történik itt tulajdonképpen? Györffy megállapítja, hogy a magyar helynevek 
nem igazolják a blakok (azaz a vlachok) dél-erdélyi megtelepedését a 13. század ele-
jén. Ennek ellenére, mivel nem tudja elfogadni azt a véleményt, hogy a blakok nem 
vlachok, hanem bulakok, nem áll meg az eredeti következtetésénél, hanem továbbmegy, 
és a blakokat mégis vlachoknak tekinti (noha ez az azonosítás ugyanolyan kérdésesnek 
mondható, mint a blakoké a bulakokkal), és mindezt ő is egy jól bejáratott (már-már 
automatikus) történetszemléletet mantrázva teszi, az önfeladás műveletét végrehajtva. 
Mit tenne itt egy román történész, a mi helyünkben? „Megállapítottuk, hogy a magyar 
helynevek nem igazolják a román megtelepedést és ez számunkra a döntő érv. Itt meg 
is állunk [és önmagától, figyelmeztetés nélkül is tudja, hol kell megállnia], mert 
nincs szükségünk további érvekre ahhoz, hogy elfogadjuk, a románok nem voltak 
jelen Dél-Erdélyben a 13. század elején. Ha pedig valaki előhozakodik Kézai adatával a 
blakokról és azt állítja, hogy azok vlachok voltak, ezt az állításukat egyértelműen vissza 
fogjuk utasítani, mivel nincs erre vonatkozó egyetlen írásos forrás sem és ennek a hely-
nevek, meg a blakok esetleges azonosítása a bulakokkal is ellent mondanak.” Kérdezem 
én, szoktuk-e mi alkalmazni ezt a fajta érvelési formát? Nyilvánvalóan nem, mert a 
történészeink (és közembereink) agytekervényei nem erre vannak beállítva, hanem az 
önfeladásra, a jól bejáratott (már-már automatikus) történetszemlélet mantrázá-
sára, az igazunkkal szembeni érvek és ellentmondások saját magunk általi csatasorba 
állításának perverziójára, a saját témáink saját magunk általi cáfolatára.

A blakokat a román történetírás – a mi történészeink többségével együtt – egyértelmű-
en a románokkal azonosítja, ami az ő szempontjukból érthető, hiszen így (hamis) törté-
neti kontinuitást biztosíthatnak maguknak Erdélyben, a honfoglalást megelőző időre is. 
A legnagyobb gond azonban ezzel az, hogy a vlachok (románok) az okleveles adatokban 
egyáltalán nem fordulnak elő a 13. század elejénél korábban.

A magyar oklevelekben a vlachok először csak az 1210–1230-as években jelennek 
meg, Erdély szomszédságában, amikor a szörényi bánság is Magyarország része lett. 
1224-ben az Andreanum a szászoknak megengedi, hogy a blak és bisseni (besenyő) er-
dőket (silva Blacorum et Bissenorum) közösen használják az oláhokkal és a besenyők-
kel. Havasalföld területe ekkor vegyes (magyar, bolgár-szerb, oláh) lakosságú volt.34 
Megtelepült oláh népességről Erdélyben ekkoriban tehát még nem beszélhetünk, azaz a 
blakokat sem azonosíthatjuk a vlachokkal. A szervezettségük foka még egyáltalán nem 
érte el azt a szintet, hogy már 1222-ben külön közigazgatási egységet (Terra Blacorum) 
alkothattak volna. Egyszerű pásztorkodással ezt nem érhették el, hiszen eddig a szintig 
az ugyancsak pásztorkodó szlovákok sem jutottak el soha, s jogilag a románok sem tar-
toztak soha az erdélyi három nemzet közé. Ezen a szinten csak a megfelelő civilizációs 
szintet már régtől fogva elért, írástudó blakok állhattak.

Először Rásonyi László (1899–1984) vetette fel annak lehetőségét, hogy a blakok 
nem a vlachokkal, hanem a karluk törzsszövetség bulakjaival azonosak, akik Kézai sze-
rint a székelyekéhez hasonló írással rendelkeztek. Rásonyi szerint a bulakok a közép-
ázsiai türk eredetű, kilenc törzsből álló, karluk tözsszövetségből váltak ki, akik egykor a 
Talasz-völgyben éltek. A bulakok a kilenc törzs közül a hetedik népet alkották és nevük-
ben a turkológusok lónevet vagy az alapító nevét sejtik. Rásonyi szerint (és szerintünk 
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is) a bulakok Kuvrat halála után a bolgárokkal együtt telepedtek meg Erdély peremén, a 
7. században.35 (Ezt a kérdést máshol, a Csíki székely krónika és ezen belül a rabonbáni 
tisztség eredetével foglalkozó cikkünkben fogjuk részletesen tárgyalni.)

Ez számomra sokkal hihetőbb magyarázat, mint az egyszerű pásztornépességgel, 
a vlachokkal való azonosítás. Mivel témánk a magyar történetszemlélet (siralmas) álla-
pota, már sejthetjük, hogy mi volt a fogadtatása ennek az elméletnek a magyar történé-
szek körében: cáfolat és elhallgatás, és mindezt egy jól bejáratott (már-már automatikus) 
történetszemléletet mantrázva. A magyar történészek többsége ma is úgy véli, hogy a 
blakok csakis vlachok lehetnek. Így gondolja ezt Vásáry István is, noha ő is kénytelen 
elismerni, hogy nem rendelkezünk elegendő forrással ahhoz, hogy a vlachok megtele-
pedését a Dunától északra nyomon tudjuk követni. Első adatként erre vonatkozóan ő is 
csak az 1222-es magyar oklevelet tudja felhozni.36

Az újdonság az ő hozzáállásában az, hogy egészen odáig is elmegy, hogy az ellenkező 
véleményen állókat nacionalizmussal vádolja meg: „…L. Rásonyi put forward a strange 
[sic!] theory. He tried to prove that the Blaci of Transylvania had nothing to do with the 
Vlakhs, but were a Turkic people named Bulaq, and that the Vlakhs and Bulaqs were 
later confused in the sources. Unfortunately, [sic?] this theory cannot be corroborated 
by any sound evidence, and every [sic!] historical argument speaks against it. …I would 
simply remark that it was again [sic!] nationalism that lay behind this theory: Hungarian 
nationalism has tried to minimise the Romanian presence [sic!] in history, while Romanian 
nationalism has tried to expropriate the Hungarian and Bulgarian past. In the case of the 
term Blaci, we cannot but conclude that it was used [sic!] to designate Vlakhs.”37

És mindezt egy jól bejáratott (már-már automatikus) történetszemléletet mantrázva, 
ékes ánglus nyelven mondja, hogy mindenki jól megérthesse, mi a „teljes” magyar tör-
ténészi és nyelvészi szakma álláspontja a blakok ügyében. Ezt a román kollégák bizo-
nyára örömmel veszik, mert ez az ő meseszövésen alapuló történelemfabrikálásuknak is 
éppen a kezére játszik (sőt még idézni is tudják, természetesen elhagyva belőle a román 
nacionalizmusra vonatkozó szövegrészeket, azokat meg, akik velük szemben mégis az 
ellenkezőjét állítják, nyugodtan jól lenacionalistázhatják, továbbra is maguknál tartva a 
taktikai előnyt), hiszen ők tények hiányában kénytelenek a tényeket irányítani, alaptalan 
elméleteket fabrikálni (vagyis nem a rendelkezésre álló forrásokból következtetni, ha-
nem az előzetes koncepciókhoz igazítani a vélt vagy valós forrásokat, s ezekből elhagyni 
a prekoncepciójukba nem illőket), és emellett még hűen is követhetik a rankei történet-
írás alapelvét, mely szerint a történelem feladata naggyá tenni a nemzetet, amihez tíz 
körömmel ragaszkodnak is.

Fogalmam sincs, ha ez valóban így van, vagyis a blakok vlachok lennének, a román 
és az elutasító magyar történészek miként magyarázzák Kézainak a blakokkal kapcso-
latos azon adatát, hogy a székelyek a blakokhoz (a román történészek szerint bizonyára 
a vlachokhoz) hasonló írással rendelkeztek? Ennek a tudósításnak nyilván igaznak kell 
lennie, hiszen a román történetírás is annak veszi, s akkor mi, egyszerű kis mezei ma-
gyar történészek milyen jogon kételkedhetnénk ebben? Én azonban a sajnálatukra csak 
a blakokról (bulakokról) tudom elképzelni – akik a belső-ázsiai rovásírás területéről ér-
keztek –, hogy saját írást használtak, a vlachokkal kapcsolatban viszont még soha senki-
ben nem merült fel az, hogy valaha is rovásírást használtak volna. Ezt a nehézséget úgy 
szokták áthidalni, hogy a vlachok a cirill írást használták és ezt kellett volna ismerniük 
a székelyeknek is. Cirill írásnak a 13. században azonban sem a székelyeknél, sem a 
vlachoknál semmi nyoma nincs. (Ez azonban a hieroglifikus történetszemlélet számára 
egyáltalán nem egy zavaró tényező.)
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Írástudók lettek volna tehát a pásztorkodó vlachok? Aligha! Kézai, Gesta Hungarorum 
(A magyarok története) című krónikájának 21. részének azon állítása, hogy a székelyek a 
blakok betűit használják, már önmagában is megcáfolja, hogy a blakok a vlachokkal, azaz 
oláhokkal lettek volna azonosak. Kézai szerint a székelyek a blakokkal (Blackis) összeke-
veredve éltek és azok betűit is használták: „…Zakuli… cum Blackis in montibus confinii 
sortem habuerunt, unde Blacki conmixti literas ipsorum uti perhibentur.”38 Magyarul: „…a 
székelyek… a blakokkal együtt a végek hegyeiben nyertek osztályrészt, ezért a blakokkal 
összeelegyedve, mint mondják, azok betűit is használják.”

Ekkoriban (a honfoglalás idején vagy a 13. században) a vlachok még egyáltalán nem 
jutottak el az írástudás szintjére. Az oláh egyház még a 16. században is teljesen szer-
vezetlen. Az ószláv egyházi liturgiát és – papjaik közül az írástudók – a cirill betűs írást 
használták.39 Az első erdélyi vladikák (püspökök) csak ekkor kezdenek megjelenni a forrá-
sokban, miközben az egyházi nyelv még mindig az ószláv, és egyetlen román nyelvemlék 
sem ismert. Az első román nyelvű egyházi könyveket az erdélyi fejedelmek adták ki a 16. 
század végén az oláhok számára,40 hogy ők is egy magasabb civilizációs szintre léphesse-
nek. Apaffy Mihály fejedelem (1661–1690) még egy román pópa fejét is leüttette, aki nem 
volt hajlandó román nyelvű liturgiát olvasni a híveinek.41 Az oláhok papjai és püspökei 
azonban továbbra is nagyrészt szerbek voltak. A szerb és a román ortodox egyház szerve-
zetileg csak 1864-ben vált el egymástól.42 Az oláh nyelvet az Erdélyben (cirill betűkkel) 
nyomtatott könyvekkel és oklevelekkel együtt csak ekkor, a 17. század végén írták először 
betűkkel, de az első szárnypróbálgatások sokáig még csak szegényes, esetlen kísérletek. 
Az okmányokból az is kitűnik, hogy a 17. században az oláh vajdaságokban a „román” 
fogalomnak nem volt még nemzet értelme, hanem a bojársággal [boier] szemben a job-
bágyságnak felelt meg (egy 1600-1630 körüli kéziratos oláh szótárban: rumen = cel briut 
’hódolt, alattvaló’, Hasdennél ’tributaire, corvéable’). A nemzeti öntudat ébredése csak 
a 19. században emelte a nemzeti név rangjára a jobbágyok [rumân,’jobbágy, rabszolga, 
rab’] egykori megjelölését. Ekkor szüntették meg a jobbágyságot is [1865. 4. 23.], az oláh 
bojár nem árulta többé pénzért a (román) jobbágyait, maga is románnak kezdte nevezni 
magát, 1851-ben pedig Havasalföldön a román lett a hivatalos nyelv.43 Grigore Moldovan 
(Szamosújvár, 1845 – Kolozsvár, 1940), etnográfus, irodalomtörténész szerint azonban 
Romániában az emberkereskedelemből még 1882-ban is támadtak perek.44

Moldovan szépirodalmi és tudományos munkáiban, politikai röpirataiban a román–
magyar közeledés eszméjét szolgálta. Románsága hangoztatása mellett a történeti 
Magyarországon belül fáradozott a román nemzetiségért, ezért a román nemzeti mozga-
lom egyes vezetői igen élesen támadták. Tárgyunk szempontjából nagyon tanulságos az, 
amit idézett cikkében a Kárpátokon túli román jobbágyság helyzetéről mond: 

„Román történetírók, akik hazánk [Magyarország] történetéből a román nép helyzeté-
vel foglalkoztak, bizonyos keserűséggel írnak a román jobbágyok sorsáról, és a jobbágyi 
rendszer mostohaságaiért a felelősség egész terhét az erdélyi három kiváltságos nemzet 
nyakába tolják. … A jobbágyoknak helyzete Magyarországon semmi esetre sem volt 
örvendetes. Törvényeink [Magyarországon] azonban nem voltak embertelenek. … ma-
gyar, a székely és a szász… [a román jobbágyot] rabbá azonban nem aljasította sohasem, 
pedig nem volt saját véréből való vér és saját húsából való hús. A román történetírók 
bizonyos könnyelműséggel siklanak el a két román fejedelemség hasonló jobbágyintéz-
ménye felett, és hallgatással mellőzik a jobbágyállapotot … Brezoián János történész és 
társai a romániai állapotokért is magát Magyarországot teszik felelőssé. Némely román 
történetíró pedig éppen szépíteni igyekszik a dolgot, felette restelvén bizonyára, hogy 
a román bojárok saját véreikkel szemben hatalmasan túltettek a magyar földesurakon. 
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… Mikor még a történelmet a tények valósága szerint írták, Demeter Cantemir például 
elismeri, hogy a román jobbágy sorsa a világ összes jobbágyai között a legsúlyosabb; 
a bojár szabadon eladhatja jobbágyait, éppen mint a rabszolgákat. Azt mondják, hogy a 
jobbágyrendszert Mihály vajda, kit a román történelem Vitéznek nevez, vitte be a román 
fejedelemségekbe [Erdélyből] a 16. század végén. Ez nem áll, mert megelőzőleg már 
voltak jobbágyok Romániában. A fejedelemségekben a vecin (szomszéd), rumân (ro-
mán) és a rob (rab) szó voltaképpen egy fogalmat fejezett ki. Vecin (szomszéd) az volt, 
aki innen Erdélyből, tehát a szomszédból ment át a román tartományokba, s mint uratlan 
járókelő valamely bojár által elfogatott s jobbággyá tétetett, mert megjegyzendő, hogy 
a román bojár bármely szabadon járó parasztra rátehette a kezét, s az, ha nem tud-
ta bebizonyítani szabad, illetőleg bojári voltát, a földesúr rabjává lett örök időkre, 
minden maradékaival együtt. A rumân (román) szó, mint alább róla meggyőződünk, 
a fejedelemségek törvényei és történeti adatai szerint szintén jobbágyot, rabszolgát 
jelentett, ami onnan támadott, hogy akkor csak a paraszt nevezte magát a nemzeti-
sége szerint: rumânnak, az úr már nem volt az, az magát már boier, tehát bojárnak 
nevezte.* [* A román nemeseket bojároknak hívják… ezek… még manapság is így 
szólítják meg a parasztot: Te román!] … A jobbágyokat mint rabszolgákat adták, vették; 
tehát nem voltak a földnek tartozékai, hanem ingó dolgok; a földesurak elválasztották a 
földtől, s eladták őket egymagukra is. A földesúr, szorultságában, kiválasztott jobbágyai 
közül néhányat, elválasztotta atyjától a leányt, fivérétől a nővért, a szeretőt a szeretőtől, s 
eladta őket más földesúrnak adás-vevési szerződés mellett, aszerint, amint egymás közt 
megegyeztek, fejenként 10 aranytól felfelé. … Ezen adás-vevés, csere általános volt a 
két román fejedelemségben. Romániában a jobbágyságot az 1865. április 23-án kihir-
detett törvénycikkel törölték el, azonban dacára ennek, még 1882-ben is támadtak em-
ber-adásvevési szerződésekből folyó perlekedések. Némely bojár még akkor sem akart 
tudni arról, hogy a törvény mindezen embertelen szerződéseket semmiseknek, sőt a 
szerződő felek ezen tényeit büntetendő cselekményeknek nyilvánította. A rabkereskedés 
annyira ment volt már a két fejedelemségben, hogy önként szabad emberek is eladták 
magukat másoknak, vagy szabad szülő gyermekét, feleségét, önmagát, összes gyerme-
keivel és maradékaival együtt. Az ily szerződéseket eddig zár alatt tartották a román tör-
ténetírók. Úgy gondolkodtak, hogy azoknak közreadásával ártanának a román népnek. 
Féltékenyen őrzött néhány ilyen szerződést a román államlevéltár Bukarest városában, 
melyek a jobbágyviszonyokra bizonyára nem is árnyat, hanem vastag sötétséget vetnek. 
… Az ily rabszolgával úgy bántak a bojárok, mint a cigányokkal. A cigányok pedig a 
bojárok felfogása szerint nem voltak emberek, hanem eladható, kicserélhető állatok; mu-
tatja ezt Ghica fejedelemnek 1766. január 25-én kiadott rendelete, melyben egy cigányné 
ára 30 leu (egy régi leu 15 kr.), körülbelül 4 frt 50 kr.-ban állapíttatik meg. A férficigány 
ára ezen rendelet szerint 40 leu (6 frt), a 16 éven alóli gyermek értéke 20 leuban (3 frt-ban) 
van meghatározva. … Már megelőzőleg érintettem azt is, hogy a bojár mindenható volt. 
Maga látott törvényt rabszolgája felett, s mert gyakran minden igaz ok nélkül meg is ölte, 
egy törvény keletkezett, mely ettől a földesurakat eltiltotta. … Ezen különbséget akartam 
feltüntetni, mely annál sajnálatra méltóbb, hogy Romániában a román bojár saját vérét 
nyomta el, mégpedig oly mértékben, minővel Európában alig találkozunk.”

Itt láthatjuk a román (és néhány más) történetírás régtől fogva deklarált módszertanát 
a maga teljességében: a kényelmetlen tények megszépítése, elhallgatása, más nemzetek 
nyakába varrása, mások okolása a nemkívánatos állapotokért, hamis történelem kre-
álása, mások kiemelkedő eredményeinek relativizálása, lekicsinylése, ezekkel szemben 
alternatív valóság támasztása. [Egyébként ugyanezt műveli manapság a német és a 
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nyugati balliberális sajtó a bevándorlástémát illetően, a migráció okának és jellegének 
meghatározásakor, a magyarokat és Orbán Viktort a Gonosz, a helytelenül cselekvők, 
magukat és Angela Merkelt pedig az erkölcsi győztesek, a helyes magatartást követők 
szerepébe állítva – pusztán csak ideológiai okokból, a józan észt, a jövőt és a nyilvánva-
lóan helyes cselekvést és magatartásmódot is sutba dobva. S ebben az sem rettenti őket 
vissza, az sem adja vissza a józan észt és belátást számukra, hogy eközben nyilvánvaló-
an egy önpusztító stratégiát követnek.]

Nemigen tudok arról, hogy a románok valaha is szembenéztek volna a valósággal 
egyező történelmükkel, s ennek megfelelően a nacionalizmus önvádját sem halottam 
még soha egyikük részéről sem. Magyar kollégáik viszont kitartóan dolgoznak a nemzet 
lealacsonyításán, még akkor is, ha egyértelmű tényeket kell magyarázniuk, és mindezt 
egy jól bejáratott (már-már automatikus) történetszemléletet mantrázva teszik.

Mi előszeretettel ostorozzuk magunkat a nacionalizmus önvádjával, meg az inkor-
rektség veszélyével, és mindezt egy jól bejáratott (már-már automatikus) történetszem-
léletet mantrázva tesszük. Ennek eredménye aztán az, hogy az angol nyelvű Wikipédián, 
meg a szakirodalomban a magyar hely- és személynevek helyett azok románosított, 
szlovákosított stb. változatai terjednek, relativizálva, sőt kitörölve ezzel a magyar múltat 
a térség történelméből és nem létező mesterséges múltat állítva a helyébe. Lásd erre pl. 
a Blacs címszót az angol nyelvű Wikipédiában, melyen én magam is dolgoztam, majd 
a sorsa a teljes megszüntetése és átirányítása lett a Vlachs címszóba. Olyannyira dúl 
tehát a tolerancia és a ténytisztelet a másik félben, hogy még a létezését is igyekszenek 
letagadni annak a blak népnek, amelyik a történelem céljáról alkotott koncepciójukat 
megkérdőjelezhetné. Egyesek meg – külső használatra szánva – a mi történetszemléle-
tünk egyes képviselőiben nacionalista tendenciákat látnak, és mindezt egy jól bejáratott 
(már-már automatikus) történetszemléletet mantrázva teszik.

A románok ezzel szemben a jobbágyaik sanyarú sorsát még a kommunizmus idején 
sem vették elő, még ideológiai célokra sem, pedig állatként való adásvételük, minden 
következmény nélküli meggyilkolásuk, kiváló példaként szolgálhatott volna a kommu-
nista ideológia kizsákmányolásról és osztályharcról vallott elméletéhez. Ezt azonban 
soha nem tették meg, egyrészt azért, mert ismerik a nemzeti érdek fogalmát (s nyilván-
valóan létezik náluk – minden román ember, s nemcsak kutatók számára – a kényelmet-
len és eltitkolandó ügyek köre, de nem egy papírlapon leírva, hanem minden egyszerű 
ember belső történetszemléletében), másrészt azért, mert ott még az internacionalista 
kommunisták és szocialisták is nacionalisták. (Akkor meg mit akarnak itt elérni egyes 
történészeink a mi kis „lájtos” nacionalizmusunk felemlegetésével?) A románok és más 
nemzetek híven művelik a rankei történetírás számukra kézhez álló elveit. Tudják tehát, 
hogy a kényelmetlen tények felszínre engedése a világ legbrutálisabb és legelnyomóbb 
rendszereként állítaná be a román feudalizmust és az azt követő korszakokat sem tüntet-
né fel túlzottan kedvező színben. Így pedig nem tudnák azt a propagandát sem közvetí-
teni világ felé, hogy „milyen nagyszerű hely is ez a Románia”.

Abban viszont biztos vagyok, hogy amennyiben nálunk létezett volna egy ilyen 
brutális, a legszélsőbb végletekig embertelen rabszolgatartó rendszer, a mi kispályás, 
ellenben keményvonalas kommunistáink (akik mögött egyes kutatóink sincsenek nagy 
lemaradásban), akik a nemzeti érdek felismerésének elvéig csak elvétve jutottak el (pa-
radox módon Rákosi ennek az egyik ellenpéldája, Kádár meg a díszpéldánya), többnyire 
megmaradva a „hasznos idióták” számukra külföldről kijelölt szerepkörében, azonnal elő-
húzták volna a kérdést, s önös pártcélokból megtették volna a történelemírásunk fő irányvo-
nalának, végig ezzel szítva az általánosan megkövetelt magyar bűntudatot, amihez kívülről 
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még a románok is örömmel becsatlakoztak volna (hasonlóan más, általuk politikai célra 
kiaknázható ügyekhez), állandóan az orrunk alá dörgölve, hogy mi csak egy elmara-
dott, műveletlen, tudatlan, civilizálatlan, faragatlan, bárdolatlan, sőt brutális, elnyomó, 
zsivány és vérengző népség voltunk mindig is.

Tettünk mi ilyesmit valaha is – alappal vagy alaptalanul – a románokkal szemben? 
Nyilvánvalóan nem, sőt még a nemzeti hősként tisztelt tömeggyilkosaikat sem hánytor-
gatjuk fel úton-útfélen a világ előtt, ellenben gesztusokkal hizlaljuk a hamis önfelma-
gasztalásukat, amikor egyes magyar kutatók nacionalizmussal vádolnak meg másokat, 
csak azért, mert merészelnek felvetni egy olyan gondolatot, amely egy kérdést esetleg 
más fénybe is helyezhetne, és mindezt egy jól bejáratott (már-már automatikus) törté-
netszemléletet mantrázva teszik.

Elhallgatandó piszkos kis titkai egyébként mindenkinek vannak. A németeknek pél-
dául az, hogy doppingolás45 nélkül nem nyerhették volna meg ellenünk az 1954-es foci 
vb-t, akiket a csoportkörben még 8:3-ra vertünk. A németek számára ez volt maga a 
„berni csoda”, ráadásul félprofi státuszú játékosokkal lettek világbajnokok. A győzelem 
visszaadta a németeknek a második világháború miatt elvesztett önbecsülésüket, végre 
úgy érezhették, hogy ők is képesek újra talpra állni (s nyilván az sem jelentett volna 
számukra lelkiismeret-furdalást, ha már akkor is tudják, hogy ennek alapjai hamisak). 
Nálunk meg a vereség után úrrá lett a letargia és először kezdődött spontán tüntetés 
Budapesten a kommunista hatalomátvétel óta. A három napon át tartó zavargásokat az 
ÁVH-nak kellett elfojtania, és végül ez az elégedetlenség vezetett el az 1956-os forra-
dalomhoz is.

A bennfentesek Németországban nyilvánvalóan nem kötötték mindenki orrára, hogy 
a háttérben tisztességtelen eszközökkel küzdöttek, a hallgatásunkkal pedig ezt mi is 
jóváhagytuk, és mindezt egy jól bejáratott (már-már automatikus) nemzeti attitűdöt 
mantrázva tesszük. (Ez ugyanaz az eset, mintha Karl Mildenberger (1937–2018) egy ló-
patkót is elrejtett volna a kesztyűjében, hogy 1:28-as állásnál elkerülje a technikai KO-t 
Muhammad Ali (1942–2016) ellen az 1966-os profi boksz világbajnokság döntőjében.)

Csak 2004-ben készült Németországban dokumentumfilm, Das Wunder von Bern – 
Die wahre Geschichte címmel, mely megállapította, hogy a német csapat több tagja is 
metanfetamint kapott a döntő előtt.46 [A második világháborúban is alkalmazták sok né-
met katonánál, elsősorban az állandó kimerültséggel küzdő vadászpilótáknál.] Mi meg 
csak olyan cikkekkel vagyunk képesek reagálni minderre, mint: „Ötven év távlatából ne 
bolygassuk” – Aligha lesz következménye a berni döntő doppingügyének (Origo, 2010. 
10. 27.), idézve az MLSZ véleményét, amely az intézményesített hallgatás módszerét 
választotta. Buzánszky Jenő (1925–2015) is ennek megfelelően nyilatkozott: emiatt „kár 
lenne felrúgni a barátságot”.

Ez is az önfeladás egyik formája, és mindezt egy jól bejáratott (már-már automatikus) 
nemzeti attitűdöt mantrázva tesszük. A valóság ugyanis az, hogy a német labdarúgók 
mezén büszkén viselt világbajnoki csillagok közül az elsőt a politikai korrektség jegyé-
ben a dopping felirattal kellene ellátni. (Szerintem tehát a kérdést nem a hallgatásunkkal 
kellene nekünk is lepleznünk, hanem támadó pozícióba kellene állnunk. A németek dop-
pingolását azzal kellene ellensúlyoznunk, hogy magunkat tekintjük a világbajnoknak és 
a mezünkre ennek megfelelően feltesszük a világbajnoki csillagot – a nagyobb manőve-
rezési lehetőségünk miatt – a 8:3 felirattal [amivel elismerjük, hogy az ellenfél is szer-
zett három gólt, bár igaz, hogy kapott melléje nyolcat], ha pedig erre valaki rákérdez, 
alkalmunk nyílik elmondani a valódi történetet és vitathatóvá tesszük a németek első 
világbajnoki címét is, állandó nyomás alatt tartva őket, meg a FIFA-t is: kikényszerítve, 
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hogy tegyék kérdésessé a németek világbajnoki címét, ne hirdessenek világbajnokot 
1954-ben vagy mindkét csapatot világbajnoknak ismerjék el. A vitákban ugyanis nem az 
szokott győzni, aki hallgat, hanem az, aki harcol. Egyáltalán hogyan jutottak el a dön-
tőig? Egyszeri doppingolás miatt aligha jutott volna néhány német játékos kórházba és 
hal meg idő előtt. Valós teljesítményüket a csoportkör 8:3-as eredménye tükrözi. Ekkor 
kaphattak észbe, hogy dopping nélkül bajba kerülhetnek. Mi ezt a csalást leplezhetjük le 
a 8:3-as csillaggal a mezünkön, amelyről majd fényképek, rajzok, számítógépes grafikák 
és jelképmagyarázatok születnek, így tartva felszínen a témát.)

A hallgatásunkkal a németeket csak hozzásegítjük a büszkeségük egyik hamis darab-
jának a megtartásához, amihez aljas módon jutottak, s mindezt csak azért tesszük, mert 
emiatt „kár lenne felrúgni a barátságot”. (Előzékeny sportemberi, de nem egy célrave-
zető politikai vélemény, és ezt is mindig csak egy jól bejáratott (már-már automatikus) 
nemzeti attitűdöt mantrázva tesszük.) Ezzel az attitűddel a németek is készséggel egyet 
érthetnek, hiszen ez számukra is egy hasznos hozzáállás, nem kerül nekik semmibe, 
s nem okoz nekik még csak egy aprócska kis kényelmetlenséget sem. 

Ugyanez a helyzet a sporton kívül is, a politikában és a történetírásban, a román, a szlo-
vák, a magyar és más történetírások tekintetében. Általában véve is csak mi törekszünk 
állandóan nyílt sisakkal, becsületes módon küzdeni, vagy elkerülni a konfrontációt, ami 
azonban másokat csak megmosolyogtat, mi meg nem megyünk vele semmire. A magyar 
történetírás ennek megfelelően úgy tud majd csak kigyógyulni krónikus betegségéből, 
történelmünk mániákus relativizálásából (a „nincs erőnk” és „bátorságunk” pozíciójából), 
ha végre a ténytiszteletet (a román, szlovák és más környező nemzetek történetírásának a 
háttérben fogva tartott elvét) a rankei történetírás és nem az önmegtagadás szolgálatába 
állítja. Számomra ekkor válik majd csak elfogadhatóvá a magyar történetírás karaktere. 
Majd akkor, ha egyesek nem osztogatják oly könnyen a(z ellen-félnek megérdemelten 
kijáró) délibáboskodó és a nacionalista jelzőket, miközben a kritika is idegesíti őket, noha 
a helyes magatartás a részükről inkább az lenne, hogy kitartó munkával feltárják a rendel-
kezésre álló források teljességét, amelyek esetleg gyökeresen más fénybe is állíthatnák azt 
az érvelést, amelyre csípőből tüzelnek, vagy/és amelyről mélyen hallgatnak, és mindezt 
egy jól bejáratott (már-már automatikus) történetszemlélet mantrázva teszik.

Mi tehát az a módszer, amely megszünteti a magyar történetírás lehangoló karakterét 
és azt felemelővé teszi? Az, ha Kossuth és Széchenyi vitájában Széchenyi oldalára ál-
lunk, aki szerint mindig a pozitívumot (és nem a negatívumot) kell hangsúlyozni, mert 
csak ez visz előre. Pontosan ez az, amit szinte minden más ország történetírása tesz a 
saját történelmét illetően. Ennek megfelelően szinte soha nem írnak le olyan mondato-
kat, hogy a náluk tapasztalható állapotok egy bizonyos témát illetően elmaradottabbak, 
fejletlenebbek stb. voltak, mint külföldön. Ha pedig felmerül egy vélemény, amely 
ellentétes vagy más fénybe helyezi az addig általánosan elfogadottat és ráadásul még 
kedvezőbb is a tekintetben, hogy az a rankei nemzeti nagyságot is táplálhatja, nem zúdí-
tanak rá ellenzői össztüzet és nem taszítják ki a hallgatás fala mögé. Épp ellenkezőleg, 
dédelgetik és mindent megadnak neki, hogy elfogadott elméletté válhasson, sőt már 
azelőtt elfogadják és tényként kezelik, hogy annak igazságtartalma bebizonyosodott 
volna. Nekünk nem is kellene egészen idáig elmennünk, mert ez sokszor történelem-
hamisítást is maga után von. Azon rossz szokásunktól azonban meg kell szabadulunk, 
hogy minden alternatív elméletre csípőből össztüzet zúdítunk, mindenféle vizsgálat és 
komoly megfontolás nélkül, egy jól bejáratott (már-már automatikus) történetszemlé-
let mantrázva. Mindig lehetnek ugyanis olyan új források, amelyek a bevett véleményt 
megváltoztathatják és az ellenkezőjét igazolják.
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Így pl. a pécsi egyetem címerét én magam fedeztem fel Ulrich Richental króni-
kájában,47 amely igazolta, hogy az egyetem még a konstanzi zsinat idején (1414–
1418) is működött és nemcsak, hogy létezett, de egyenesen a virágkorát élhette, 
hiszen a képviselőit is meghívták a zsinatra. A részvételére és egyben a működé-
sére előttem már Marosi Ernő is felhívta a figyelmet, de a véleménye nem kapott 
elég hangsúlyt, sőt szinte teljesen ismeretlen maradt.48 Mivel az egyetem műkö-
désére vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésünkre, a kényelmesebb állapot kép-
viselői kerültek túlsúlyba (Marosi véleményét teljesen figyelmen kívül hagyva), 
akik szerint a pécsi egyetem már a konstanzi zsinat előtt megszűnt és ezek a han-
gok terjedtek el a szakirodalomban, ezek váltak standarddá, követendővé, melyek 
teljesen elnyomták azokat, amelyek szerint az egyetem egészen Pécs török foglalá-
sáig (1543) fennállt. Ugyanez a helyzet a veszprémi egyetem esetleges létezésével.

Ha feltesszük a kérdést, a fenti példában melyik álláspont biztosítja jobban a 
rankei nemzeti nagyság táplálását: a pécsi egyetem röpke léte vagy több évszáza-
dos fennállása? A válasz egyértelműen a második lehetőség. Történetírásunk (és 
más tekintetben a sportdiplomáciánk, a külpolitikánk stb. és az általános közem-
beri lelkületünk: emiatt „kár lenne felrúgni a barátságot”) mégis szinte mindig a 
számunkra hátrányosabb, lehangolóbb lehetőséget választja és mindezt egy jól 
bejáratott (már-már automatikus) történetszemlélet mantrázva teszi, egymást is 
túllicitálva, kiszolgálva az ellenfél történetszemléletének igényeit, sőt néha kolla-
borálva vele. Ennek megfelelően aztán ez a vélemény lesz általános a szakiroda-
lomban, noha az új források felfedezésével olykor kiderül, hogy az csak egy át-
meneti és alapvetően hamis vélemény volt, melynek a valóságban pontosan az el-
lenkezője igaz. Nem kellene tehát eleve elvetnünk vagy hamisnak nyilvánítanunk 
azokat a véleményeket sem, amelyek a nemzeti karakterünk számára kedvezőbbek 
(azonosak-e a blakok a bulakokkal, hiteles-e a Csíki székely krónika: hitelét vesz-
tett krónika,49 otromba hamisítvány,50 hamisítványnak bizonyult (sic!) krónika51 
stb. – efféle negatív, sőt visszataszítóan durva jelzőkkel egyetlen szlovák, román, 
horvát, ukrán, szerb, albán stb. történész sem illetné a saját történelmére vonat-
kozó egyetlen egy témát sem, főként akkor, ha abban a nemzeti nagyság számára 
pozitív tartalmak is rejlenek, még akkor sem, ha azok valótlannak tűnnek; ez az, 
amit én a saját történelmünk lebecsülésének a perverziójaként tartok számon), pe-
dig nekünk is csak annyit kellene tennünk, hogy kivárjuk, amíg azt esetlegesen a 
források is hitelesítik. (A Csíki székely krónikával kapcsolatban ilyen forrásokat 
fogunk felhozni egy másik cikkünkben. A hitelességének akceptálásához csak azt 
kellett tennünk, hogy tágabb történeti-földrajzi-irodalmi-kulturális-vallási közeg-
be helyezzük. A hitelét egyébként – a szűk, Kárpát-medencei történeti alapon – egy 
korlátozott kör ma is52 vallja.)

El kellene tehát kerülnünk azt az alapfelállást, hogy mindig a nemzeti karakte-
rünk számára kedvezőbb vélemény kényszerüljön védekezésre, hogy annak kelljen 
a saját igazát bizonygatnia, miközben igyekszik áttörni az őt belföldön karanténba 
helyezők falát. Más nemzetek történetírása ezt éppen az ellenkező módon csinálja. 
Felkapják, dédelgetik az ilyen véleményeket és megvédik a vele szemben indított 
támadásoktól. Amennyiben a rankei történetírás mindkét elvét alkalmazzuk (for-
rások és nemzeti nagyság), szerintem is ez a helyesebb magatartás.
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