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Chira Csongor – Nagymihály Zoltán – Németh Máté
Mit mondunk el fiainknak – önmagunkról?
Trianon és következményei a magyarországi középiskolás 
történelemtankönyvekben (1990–2019)

A tankönyvek vizsgálata magában hordja 
azt a feltételezést, hogy ezek valamiféle 
hatást gyakorolhatnak fiatalok gondol-
kodására, a témával való első találko-
zásuk milyenségére� A tankönyv persze 
önmagában nem meghatározó: a családi 
példa, a személyes kötődés, a tanító 
nemcsak kiegészíti a leírtakat, de talán 
többet és máshogyan tud adni� Ráadásul 
a tankönyvek jellege is átalakult az elmúlt 
három évtized során: az elhallgatás és a 
hazugságok évtizedei, majd az első évek 
nem tisztázott irányultsága, átmeneti-
sége után a különböző nemzeti alaptan-
tervek, majd kerettantervek megpróbálták 
határok közé szorítani a tankönyvszerzők 
fantáziáját� Megváltozott a tankönyvek 
szerepe is: az egyre terjedő digitalizáció 
korszakában felnövő nemzedékek sokkal 
több lehetőséget kapnak a kiegészítő 
információk, háttértudás megszerzé-
séhez� A világhálón hozzáférhető infor-
mációmennyiség összefügg persze a 
különböző oktatáspolitikai vitákkal is� 
A viták szintén kapcsolódnak egy másik 

A következő elemzés az 1990 és 2019 közötti középiskolai történelemtanköny-
veket kívánja bemutatni, egy konkrét tematikára fókuszálva. A téma Trianon – 
és minden, ami belőle következett az elmúlt száz évben: trauma, meghaladási 
vagy túlélési kísérletek, visszaszerzés, árulások, nemzetegyesítő törekvések és 
mindenekfelett, határon túlra szakadt nemzettársaink éppen aktuális sorsa.

alapkérdéshez, a nemzetről való gondol-
kodásunkhoz� Hiszünk abban, hogy 
egészséges nemzet tagjainak tisztában 
kell lenniük történelmük legfontosabb 
sarokpontjaival� Trianon és a határon túli 
magyarság helyzete ráadásul „gyakor-
lati” információ: a kommunista diktatúra 
időszakában egyre-másra nőttek fel gene-
rációk, amelyek Trianonról, Párizsról és 
következményeiről, ab ovo a szomszédos 
országokban élő magyarság létezéséről 
semmit sem tudhattak� Nem enged-
hetjük meg, hogy a következő nemze-
dékekben se tudatosodjon, hogy a tőle 
akár néhány száz kilométerre élő talán 
nemcsak ugyanolyan ember, de ugyano-
lyan magyar is – más-más kihívásokkal, 
de ugyanazt a kulturális kódrendszert 
használva, mint ő� E tudás átadásához az 
eszközök változhatnak – a digitalizációs 
folyamatban érdemes veszély helyett lehe-
tőséget látnunk�

Ahhoz azonban, hogy tudjuk, merre 
szeretnénk továbbmenni, érdemes 
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felmérni, mit tettünk eddig� Mit mondtunk 
el tankönyveinken keresztül az azóta már 
talán felnőtt nemzedékeknek? A hangsúly 
a bemutatáson van – ez természetesen 
nem jelenti, hogy néhol ne kapna helyet 
értékelés, az esetleges hiányosságok 
rögzítése� Für Lajos legendás, 1972-ben 
megjelent, Illyés Gyula egy korábbi tanul-
mányának1 felvetését körüljáró írása – 
Milyen nyelven beszélnek a székelyek? 
– a maga megdöbbentő módján ábrázolta 
nemcsak a tankönyvek, hanem az egyre 
inkább teret hódító tömegkommunikációs 
eszközök kérdésről való hallgatását és a 
szándékoltan előidézett tudathasadás 
állapotát is�2 A hallgatás és az e kérdéssel 

1	 Illyés	 Gyula:	 A	 Magyar	 Nyelvőr	 ünnepére. 
Népszabadság,	1972.01.16.	5.

2	 „Egyik	vidéki	egyetemünkön	»beugrató«	kérdésként	
tették	fel	e	mondatot	felvételiző	fiataloknak.	[…]	A	
megkérdezettek	közül	 […]	senki	 sem	tudott	helyes	
és	biztos	választ	adni.	Voltak,	akik	úgy	vélték,	romá-
nul,	mások	úgy	gondolták,	valami	teljesen	különálló	
»székely«	 nyelven	 beszélnek	 a	 székelyek.	 A	 meg-
hökkentő	 az,	 hogy	 a	 jelentkezők	 történelem–föld-
rajz	 szakos	hallgatók	kívántak	 lenni.	Olyan	fiatalok	

is összefüggő szándékolt bűntudatkeltés 
évtizedek alatt sikerrel érte el azt az álla-
potot, amelyből a mai napig nem tudtunk 
kikecmeregni�

A magyar rendszerváltás eseménysoro-
zatának időszakában úgy tűnt: a kérdés 
szokatlan egységpontot jelenthet az 
eltérő arcélű formációk között� Keserű és 
viszonylag korán tapasztalható csalódás 
volt, hogy az elmúlt évtizedek pártok és 
oldalak között kibontakozó legelkesere-
dettebb vitái talán pontosan e kérdésben 
bontakoztak ki� Így a „lélekben, érzésben 
15 millió magyar miniszterelnöke kívánok 
lenni” Antall József miniszterelnök általi 
deklarálása,3 vagy a státustörvény és a 
magyarigazolványok bevezetése két évti-
zeden keresztül nem alapozhatott meg 
valamiféle koherens építkezést� A rend-
szerváltás harmadik évtizedében kiala-
kult, az addigiaktól különböző, egy domi-
náns erő által meghatározott politikai 
struktúra lehetővé tette a nemzetpolitika 
újrafogalmazását, egyfajta „nemzetpo-
litikai rendszerváltás” megalapozását� 
A szimbolikusnak látszó, ám komoly 
gyakorlati jelentőséggel is bíró intéz-
kedések mellett a fiatal nemzedékek 
pozitív tudatformálására tett kísérletek 
(határon túli magyar területekre szer-
vezett osztálykirándulások stb�), illetve 
az elcsatolt területeken élő magyarok 
számára meghirdetett gazdasági prog-
ramok mintha egy irányba mutató rend-
szerré állnának össze� A „Trianon” megha-
ladására tett kísérletek meggyőződésünk 

tehát,	 akiknek	 előzetes	 felkészültsége	 alaposabb	
lehetett	az	átlagosnál.	Ebben	a	tájékozatlanságban	
mégis	talán	az	a	legriasztóbb,	hogy	nem	látszik	egé-
szen	őszintének.	Mert	az	aligha	lehet	igaz,	hogy	böl-
csésznek	készülő	ifjak	ne	tudnának	semmit	a	széke-
lyekről.	[…]	S	mert	a	kérdés	körül	gyanús	hallgatás	
vagy	 még	 gyanúsabb	 mendemondák	 terjengenek	
–	az	ifjú,	akit	megkérdeznek,	talán	jobbnak	látja	azt	
válaszolni:	»nem	tudom.«”	Für	 Lajos:	Milyen	nyel-
ven	beszélnek	a	székelyek? Tiszatáj,	1972.	augusz-
tus,	57–66.

3	 Antall	 József:	 Lélekben,	 érzésben	 tizenötmil-
lió	 magyar	 miniszterelnöke.	 [Beszéd	 az	 MDF	 III.	
Országos	Gyűlésén,	1990.06.02.].	In:	Modell és való-
ság II. Politikai beszédek Magyarországon (1989–
1993).	Szerk.	Pálmány	Béla.	Budapest,	Antall	József	
Tudásközpont,	2015,	397–405.

Für Lajos 1972-es, Milyen nyelven beszélnek a székelyek? című 
írásában elemezte a tankönyvek és a tömegkommunikációs 
eszközök Trianon következményeiről való hallgatását.
Kép: RETÖRKI Archívum
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szerint csak akkor lehetnek sikeresek, ha 
tisztában vagyunk önmagunkkal, a száz 
év alatt kialakult és a történelem sodrása 
által befolyásolt önképünkkel� Hányadán 
is állunk – léptünk-e, és ha igen, mennyit 
előre – az elmúlt évtizedekben az újabb 
felnövő nemzedékek átadott tudás, elme-
sélt történetek terén?

A rendszerváltás természetesen a 
tankönyvpiacra is hatást gyakorolt� Sok 
kiadó állt elő történelemkönyveivel� A 
különböző témát eltérő módon és mély-
séggel tártak fel� Volt, aki pusztán leíró 
jelleggel beszélt Trianonról, és volt, aki 
az események mögé is tekintve, a követ-
kezményeket rögzítve, kérdésekkel és 
feladatokkal igyekezett jobban megértetni 
az eseményeket� Bármi is a cél, a korsze-
rűség fontos eszköz hozzá� Tisztázandó 
kérdés az is, hogy a tantermi tanulást 
vagy az otthoni munkát kell segítenie a 
tankönyvnek, esetleg az aktuális Nemzeti 
Alaptanterv (NAT) implementációjának 
fontos eszközeként tekintsünk rá első-
sorban� A tankönyv segítheti az önálló 
feldolgozást, szemléltetést; előkészítheti 
vagy elmélyítheti a tanári prezentációt; 
illetve követheti a tantervet és a külön-
böző szabályozókat� Szabó Mária Márta 
kérdőíves kutatás alapján arra jutott, 
hogy az első kategória van túlsúlyban, 
míg a második kis arányban van jelen� Ez 
viszont azzal jár, hogy miután az órákon 
általában az ismeretátadás zajlik, a diákok 
is egyre inkább indifferenssé válnak az 
adott segédanyagra� Ha a tankönyvet nem 
használjuk szemléltetésre, az érdeklődés 
felkeltésére, kompetenciafejlesztésre, az 
mindinkább „kiszorul” a tanteremből, 
majd egy idő után az otthoni használat 
sem lesz bevett�4

Fontos, hogy a tankönyv alkalmas legyen 
az alap- és kerettantervekben megfogal-
mazott kompetenciák és tartalmi elemek 
elsajátíttatására� Lényeges elem az érthe-
tőség, mind a fogalom- és nyelvhasználat, 
4	 Szabó	 Márta	 Mária:	 Mire	 jó	 a	 tankönyv? 

Történelemtanítás,	2015.	július.
h t tp : / /www. fo lyo i ra t . to r tene lemtan i tas .
hu/2015/07/szabo-marta-maria-mire-jo-a-tan-
konyv-06-01-05/
(Utolsó	letöltés:	2019.04.26.)

mind a strukturáltság terén� Fontos, 
hogy a kötelező anyagrészt szemléletesen 
dolgozza fel, lehetőleg színes formában, 
megragadva az olvasó figyelmét�5 Előny, 
ha a gyerekek az adott anyag kapcsán 
gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, 
adott esetben az esemény következményei 
kapcsán mai utalásokat, összefüggéseket 
is kapnak, illetve érzelmileg is tudnak 
viszonyulni egy-egy személyhez vagy hely-
zethez, eseményhez� Mondanunk se kell, 
vizsgálatunk tárgya szempontjából külö-
nösen fontos ez a fajta hozzáállás�

A tankönyv szerepét több szempontból 
vizsgálhatjuk: mint az oktatási és tanulási 
folyamat eszközét, de végezhető tantárgy- 
orientált és/vagy tanításmetodikailag 
orientált tartalom- vagy deficitelemzés is� 
Jelen kutatás számára ez utóbbi számí-
tott relevánsabb szempontnak� Történeti 
ívet rajzolva a tankönyv vizsgálható, mint 
a társadalmi tudat kordokumentuma, 
vagy mint a társadalmilag elvárt értékek 
elsajátításának eszköze� Kétségtelen, 
hogy ez a megközelítés is érezhető kuta-
tásunk során� Nem ritka az sem, hogy 
a tankönyv, mint a politikai ellentétek 
eszköze jelenik meg� Reményeink szerint 
a következőkben érezhető lesz az az ív, 
amit a vizsgálatunk tárgya, a trianoni 
békediktátum tankönyvi reprezentációja 
leírt a rendszerváltás évtizedeiben�

hanGsúlyok az átmeneti korBan  
(1990–1995)

Bevezető

A leegyszerűsítve rendszerváltásként neve-
zett eseménysor, 1988–90 megszabadí-
totta a magyar társadalmat a kommunista 
dogmák és a marxista beszédmód kötele-
zettségeitől, az egyenirányúsított gondol-
kodástól, lehetővé tette a véleménynyilvá-
nítás szabadságát� A társadalmi változás 
és a beidegződöttségek levetkőzéséhez 
és azok teljes meghaladásához ugyan-
akkor akár évek, évtizedek munkája is 

5	 Hogy	témánknál	maradjunk:	Teleki	Pál	Vörös térképe 
kapcsán	nem	mindegy,	hogy	azt	egy	fekete-fehér	tér-
képen	vagy	színekkel	ellátva,	valósághűen,	jól	érthe-
tően	és	érzékelhetően	ábrázolja	a	tankönyv.
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kevés� Szűkebb témánkra, a gimnáziumi 
tankönyvekre térve elmondható: az igazi 
változás itt sem azonnal, évhez kötötten 
következett be�6 A rapid módon zajló válto-
zások egyszerre jelentették a régi sémák 
teljes elavulását – különösen a bölcsészet- 
és társadalomtudományok területén –, de 
egyfajta „piaci rés” létrejöttét is�7

6	 Katona	 András	 az	 első	 világháború	 általános	 isko-
lai	 és	 gimnáziumi	 tankönyvekben	 való	 megje-
lenését	 bemutató,	 Szarajevótól Trianonig	 című	
tanulmánysorozatának	vonatkozó	része	a	diktatúra	
utolsó	 évtizedének	 a	 közoktatásban	 érezhetővé	
váló	 „lazulásától”	 az	 első	 Nemzeti	 Alaptanterv	
életbe	 lépéséig	 követi	 a	 történelemkönyvekben	
tapasztalható	 változásokat.	 In:	 Katona	 András:	
Szarajevótól	 Trianonig.	 I.	 Az	 első	 világháború	 és	
következményei	 a	 Horthy-korszak	 középiskolás	
történelemtankönyveiben.	 Könyv és Nevelés, 
2014/4,	33–53.;	II.	Az	első	világháború	és	következ-
ményei	 a	 pártállami	 időszak	 történelemtanköny-
veiben	 1. (1945–1956).	Könyv és Nevelés, 2015/4,	
74–93.;	 III.	Az	első	világháború	és	következményei	
a	 pártállami	 időszak	 történelemtankönyveiben	
2.	 (1956-tól	 az	 1980-as	 évekig).	Könyv és Nevelés, 
2016/1,	 61–84.;	 IV.	 Az	 első	 világháború	 és	 követ-
kezményei	a	rendszerváltozást	megelőző	és	követő	
évek	 történelemtankönyveiben	 (1980-tól	 1998-ig).	
Könyv és Nevelés, 2016/3,	43–75.;	V.	Az	első	világ-
háború	ábrázolása	a	Nemzeti	alaptantervek	idősza-
kának	történelemtankönyveiben	(1998-tól	2013-ig). 
Könyv	és	Nevelés,	2016/4,	62–85.

7	 Kertész	István	az	IKVA	Kiadó	által	1990-ben	kiadott,	
érettségizők	és	felvételizők	számára	segédkönyvnek	
szánt	 kötetéhez	 írt	 előszavában	 így	 fogalmazott:	
„Megannyi	 kérdés,	 amely	 óhatatlanul	 felmerülhet	
abban	a	 szerencsétlen	diákban,	 aki	 az	elmúlt	 évti-
zedek	 hazai	 történelemkönyveiből	 volt	 kénytelen	
tanulni,	 no	meg	 abban	 a	még	 kevésbé	 szerencsés	
tanárban,	 aki	 mondanivalóját	 kényszerült	 e	 tan-
könyvek	 tartalmához	 és	 szemléletéhez	 igazítani.	
Megannyi	 kérdés,	 amelyre	 csak	 lassan	 érkezik	 a	
kielégítő	 válasz…	 […]	 Kinek	 ajánljuk	 e	 történelmi	
tanulmánysorozatot?	Addig,	 amíg	 az	új	 középisko-
lai	tankönyvek	nem	jelennek	meg,	mindenkinek,	aki	
oktató	 vagy	 tanulói	 tevékenysége	 folytán	 a	 törté-
nelemmel	mint	tantárggyal	foglalkozik.”	In:	Kertész	
István:	Előszó.	In:	Gergely	Jenő:	Magyarország törté-
nete 1919 őszétől a 2. világháború végéig.	Budapest,	
IKVA,	3–4.	Hogy	mennyire	átmeneti	e	kor	és	az	első	
néhány	év,	azt	jól	mutatja:	e	Gergely	Jenő-féle	kötet	
döntően	–	néhány	finomítással	–	egy	korábbi,	elő-
ször	 1986-ban	 kiadott	 egyetemi	 tankönyv	 vonat-
kozó	szakaszára	épül:	Balogh	Sándor	–	Gergely	Jenő	
–	Izsák	Lajos	–	Föglein	Gizella:	Magyarország törté-
nete, 1918–1975.	Budapest,	Tankönyvkiadó,	1986.

Összegzésünk első része az első NAT 
elfogadásáig (1995-ig) mutatja be a 
trianoni békediktátumhoz, illetve annak 
következményeihez való középiskolai 
tankönyvi viszonyulást� A politikai 
rendszerváltás előtt megjelent tankönyvek 
közül csak egyre, az először 1982-ben 
kiadott Történelem IV. című, Jóvérné 
Szirtes Ágota által írt kötetre utalunk, 
elsősorban az előzmények bemutatása és 
az esetleges változások érzékeltetése, az 
elrugaszkodási pont rögzítése érdekében�8 
A politikai rendszerváltás első fél évtize-
déből bevezetésként csak két tankönyv 
jellegéről adunk most számot, mivel ezek 
jól jelzik az új politikai struktúra kihí-
vásait, egyben azt is bemutatják, hogy a 
szerzők előtt álló legfontosabb kihívásnak 
nem is annyira a megfelelő forma megta-
lálása, hanem a „rendszerváltó” tankönyv 
megalkotásának vágya és lehetősége 
mutatkozott� A Magyar Lajos Alapítvány 
két kötetét – az 1993-as kiadású, a törté-
nelmet 1990-ig taglaló kötetet, valamint a 
két évvel későbbi, az eseményeket egészen 
1994-ig vizsgáló tankönyvet – elsősorban 
az inkább bal- és/vagy liberális oldalon 
elhelyezkedő szerzőgárda készítette el�9 Az 
első kiadást10 az 1995-ös kötet előszava 
„az első, »rendszerváltó« történelem 
tankönyvnek” nevezi, amely annak elle-
nére sok vitát váltott ki, hogy „az Alapítvány 
által felkért olyan ismert történészek rész-
tanulmányai képezték, akik a korszakvál-
tást valóban érzékelték, s ezt írásukkal is 
bizonyították”�11 A szerzők között nemcsak 
Krausz Tamást, Ripp Zoltánt, Standeisky 
Évát és Szarka Lászlót találjuk, de a 
’80-as évek utolsó középiskolás tanköny-
veinek szerzőjét, Jóvérné Szirtes Ágotát 

8	 Jóvérné	Szirtes	Ágota:	Történelem IV. A legújabb kor 
története.	Budapest,	Tankönyvkiadó,	1987	[Első	kia-
dás:	1982].

9 Történelem IV. 1914–1990.	Szerk.	Benkes	Mihály	–	
Borsányi	 György	 –	 Kende	 János.	 Budapest,	 Cégér,	
Magyar	 Lajos	 Alapítvány,	 1993.;	 Történelem IV. 
1914–1994.	 Szerk.	 Jóvérné	 Szirtes	 Ágota	 –	 Sipos	
Péter	 –	 Székely	 Gábor.	 Budapest,	 Cégér,	 Magyar	
Lajos	Alapítvány,	1995.

10	 Benkes	 Mihály	 –	 Borsányi	 György	 –	 Kende	 János	
–	 Krausz	 Tamás	 –	 Ravasz	 István	 –	 Sipos	 Péter:	
Történelem IV. 1914–1945.	 Budapest,	 Cégér,	
Magyar	Lajos	Alapítvány,	1992.

11 Történelem IV. 1914–1994 i. m.	1995,	5.
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is�12 1994-es Salamon Konrád a Nemzeti 
Tankönyvkiadó által kibocsátott kötete, 
amely érezhetően nyíltabb és határozot-
tabb szakítást jelentett a pártállami zsar-
gonokkal és a korábbi, kötelezően sulykolt 
világképpel�13 Salamon Konrád kötetéről 
egy kortárs interjú felvezetésében olvas-
hatjuk azt, hogy „a szerző szándékai 
szerint szemléletében, nyelv- és fogalom-
használatában szakított a marxista–leni-
nista felfogással”�14

A békediktátum leírása

Jóvérné Szirtes Ágota kötete a magyar 
„anyagban” mindössze egy rövid bekez-
dést szentel a döntésnek, A trianoni béke 
címmel� A rövid bekezdés szövege mellé 
forrásként a „Csonka-Magyarország 
nem ország, / egész Magyarország 
mennyország” „sokat sulykolt jelmondat”, 
illetve a Magyar Hiszekegy iskolai imája 
van forrásként mellékelve�15 A Közép- 
és Délkelet-Európa a 20-as években c� 
tankönyvi leckében a Párizs környéki 
békék hatásáról olvashatunk néhány 
gondolatot, kiegészítve egy térképpel, 

12	 Az	alapítvány	névadója,	Magyar	Lajos	(1891–1940)	
kommunista	újságíró	volt,	aki	a	Tanácsköztársaság	
idején	 a	 Szellemi	 Termékek	Országos	 Tanácsa	 saj-
tóbizottságát	 vezette.	 Tevékenységéért	 tíz	 év	 bör-
tönre	 ítélték,	 1922-ben	 fogolycserének	 köszön-
hetően	 került	 a	 Szovjetunióba,	 ott	 a	 TASZSZ-nak	
és	 a	 Pravdának	 dolgozott.	 Moszkvában	 egyetemi	
előadóként	 dolgozott,	 1935-ös	 letartóztatásáig.	
1937-ben	elítélték,	1940-ben	kivégezték.

13	 Salamon	 Konrád:	 Történelem IV. A középisko-
lák IV. osztálya számára.	 Budapest,	 Nemzeti	
Tankönyvkiadó,	 1998	 [Első	 kiadás:	 1994].	 A	 beve-
zető	tulajdonképpen	egy	esszé	a	20.	századról	–	for-
rásként	a	„proletár	osztályharc”	érdekeit	mindenek	
elé	helyező	Lenin	mellett	Illyés	Gyula	Bartók	c.	verse,	
a	két	világháború	közti	 időszak	egyik	 legfontosabb	
gondolkodója,	Ortega	y	Gasset	A tömegek lázadása 
c.	kötete,	a	szavak	inflálódását	kárhoztató,	az	1943-
as	szárszói	 találkozón	megszólaló	Kodolányi	 János,	
vagy	éppen	Bibó	István	forradalomról	szóló	egy-egy	
idézete	 jelenik	meg.	Salamon	Konrád:	Miről	 szól	a	
történet?	In:	Uo.	7–9.

14	 Szilvay	 Gergely:	 A	 Tanácsköztársaság	 súlyosbí-
totta	 Trianont.	 Salamon	 Konrád	 a	 Mandinernek. 
Mandiner,	 2019.02.09.	 https://mandiner.hu/
cikk/20190209_salamon_konrad_interju_tanacs-
koztarsasag_trianon	(Utolsó	letöltés:	2019.04.27.)

15	 Jóvérné i. m. 1987,	85.

valamint az új államok nemzetiségi össze-
tételének táblázatával�16 A trianoni béke-
diktátum pontos számairól, az elcsatolt 
lakosságról nem találhatunk semmilyen 
információt�

Az 1990 utáni tankönyvek jóval nagyobb 
terjedelemben foglalkoznak a trianoni 
békediktátummal – általában az egye-
temes részben a versailles-i rendezés 
részeként, míg a magyar történelmi 
részben hosszabban, akár önálló lecke-
ként is� A vizsgált szövegek egytől egyig 
megállapítják, hogy a béke aláírása az új 
hatalmi rend és Magyarország törvényes 
elismerését jelentette� Minden szerző utal 
a rendezés igazságtalanságára: az etni-
kailag döntően magyar többségű terü-
letek idegen országhoz kerülésére, vala-
mint a régi nemzeti sérelmek újakkal 
való felváltására� Több kötet a jelzőkkel 
sem válogat: az általánosnak nevezhető 
„igazságtalan” mellett még számos minő-
sítéssel találkozhatunk� A tankönyvek 
döntő többsége általánosabban, a vesz-
teségeket egészében tükröző adatokkal, 
az utódállamokhoz került területek leírá-
sával mutatja be a diktátum súlyos-
ságát� Pontos, országra lebontott területi 
adatokat csupán Sipos Sándor könyve 
közöl�17 A Lengyelországhoz került Árva 
és Szepes megye bizonyos részeit, vala-
mint a végül Olaszországhoz került Fiume 
kérdését egyik kötet sem említi� Az elvesz-
tett lakosság és terület mellett általánosan 
jelennek meg a szerződés egyéb részletei 
a hadsereg létszámáról, a jóvátételről és 
a kisebbségvédelemről� Szinte mindenki 
kitér a béke tágabban vett következ-
ményeire: a Kárpát-medencei gazda-
sági egység megtörésére, a kereskedelmi 
kapcsolatok lazulására, a megerősített 
nemzetiségi gyűlöletre és revansvágyra, 
a nagyhatalmak térségbe való behatolá-
sának lehetőségére�

Hogy az aláírás abban a helyzetben törté-
nelmi kényszerűség volt, azzal minden 
tankönyvszerző egyetért� Azt egyedül 
16 Uo.	54–55.
17	 Sipos	 Sándor:	 Az emberiség rövid története III. 

Világtörténelem 1848-tól 1995-ig, magyar történe-
lem 1711-től 1945-ig, egyetemes és magyar törté-
nelem 1945 után.	Debrecen,	Pedellus,	1993,	151.
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a Magyar Lajos Alapítvány két könyve 
hangsúlyozza, hogy a két világháború 
között berendezkedő rendszer ezzel 
„kettős helyzetbe” került (a tankönyv 
ezt „születési hibának” hívja)� Ezt a 
tankönyv értelmezése szerint „felelősség-
kereséssel” próbálták elfedni�18 Benárd 
Ágoston népjóléti és munkaügyi minisz-
tert, valamint Drasche-Lázár Alfréd rend-
kívüli követet és megbízott minisztert 
mint a béke aláíróit csupán a Corvina 
Kiadó kötete nevesíti�19 Az aláírás hely-
színe kapcsán döntő többségben van a 
magyar történettudományban sokáig 
meggyökeresedett álláspont, mely szerint 
a diktátumot a versailles-i Kis-Trianon-
kastélyban írták alá, a Nagy-Trianon-
kastélyt – helyesen – csupán Gergely Jenő 
azonosítja�20

A tankönyvekben nem túl hangsúlyos 
a magyar békedelegáció működésének 
bemutatása, bizonyos kötetek ki sem 
térnek annak összetételére és szerepére� 
Ahol említésre kerül a küldöttség műkö-
dése, ott általában pozitívan szólnak 
róla� A leginkább méltató Bardocz Attila 
Apponyira fókuszál�21 A delegáció Apponyin 
kívüli legfontosabb tagjait, a „két kiváló 
felkészültségű erdélyi politikust”, Bethlen 
Istvánt és a „nemzetközi hírű földrajz-
tudós” Teleki Pált csak Salamon Konrád 
és ifj� Lator László nevezi meg�22 Salamon 
említi a Vörös térképet, valamint Apponyi 
nagy hatású beszédét, ifj� Lator pedig a 
„kármentő” javaslatokat (a népszavazá-
sokat, a kisebb határkiigazításokat, vala-
mint az Erdély önállóságára vonatkozó 

18 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	 1993,	 45.;	
Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	122.

19	 Berzy	 Piroska	 –	 Hornyák	 Csaba	 –	 Kulcsár	 Edit	 –	
Szilágyi	 Csaba	 –	 Varga	 Ákos:	 Érettségi témakörök, 
tételek.	Történelem.	Budapest,	Corvina,	1993,	184.

20	 Gergely	 i. m. 1990,	 14.	 Erről	 és	 egyéb	 Trianon-
legendákról	 bővebben	 lásd:	 Ablonczy	 Balázs:	
Trianon-legendák.	Budapest,	Jaffa,	2010.

21	 „Egymást	 követően	 három	 nyelven	 is	 elmondott	
beszéde	megdöbbentette	 a	 hatalmak	 képviselőit.”	
In:	Bardocz	Attila:	Történelem és közjogi ismeretek 
IV. Tankönyv 13 évestől 18 éves korig.	 Budapest,	
Poli-Kvitt,	1992,	125.

22	 Salamon i. m. 1998,	50.;	ifj.	Lator	László:	Történelem a 
középiskolák IV. osztálya számára.	Budapest,	Nemzeti	
Tankönyvkiadó,	1999	[Első	kiadás:	1995],	61–62.

koncepciót), amelyeket azonban a béke-
konferencia egyaránt elutasított�23

Minden kötet említést tesz a háború 
alatti titkos szerződésekről és ígéretekről, 
amelyek beváltására a versailles-i rendezés 
során nyílt lehetőség� A háború végére 
a győztes hatalmak körében kialakult 
vélemény az Osztrák-Magyar Monarchia 
szükséges felosztásáról szintén általá-
nosan tárgyalt� Nincs konszenzus arról, 
hogy a diktátum súlyosságát befolyásol-
ta-e bármennyire a Károlyi-féle tehetet-
lenség és a tanácskormány vállalhatatlan 
politikája� A Magyar Lajos Alapítvány 
második könyvváltozata – legalábbis a 
Tanácsköztársaság esetében – egyértelmű 
nemmel felel�24 Bardocz Attila ezzel szöges 
ellentétben, határozottan állapítja meg: „a 
kommunisták [által] kompromittálódott 
[…] Magyarország, a magyarság is, így 
jelentősen befolyásolták a későbbi béke-
diktátumot, annak súlyos területcsonkí-
tásait ösztönözték”�25 Salamon Konrád 
a két, homlokegyenest eltérő álláspont 
között állva azt hangsúlyozza: a kommu-
nisták puccsa jó alkalmat adott a szom-
szédoknak arra, hogy „a bolsevizmus és 
nacionalizmus tűzfészkeként” ábrázolják 

23	 Salamon i. m. 1998,	50.;	Lator	i. m. 1999,	61–62.
24	 Eszerint	az	antanthatalmak	1919	májusára	már	dön-

töttek	az	új	magyar	határokról,	az	utódállamok	sere-
gei	ráadásul	már	ennél	is	korábban,	januárban	„bir-
tokon	belül”	voltak	a	később	hivatalosan	is	elcsatolt	
területeken.	Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	
115.,	122.

25	 Bardocz i. m. 1992,	45.

Teleki Pál Vörös térképe. Különösen fontos, hogy a színes tan-
könyvekben jól láthatók legyenek a trianoni döntés következté-
ben határon túl maradt, magyarok által lakott területek.
Kép: Wikimedia Commons.
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Magyarországot�26 A magyar közbeszédben 
egy jó ideig általános véleményként elfo-
gadott, szintén meglehetősen elnagyolt 
álláspont – mely szerint a „nemzetisé-
gekkel való bánásmód” okozta a trianoni 
tragédiát – csupán egy tankönyvben, 
Sipos Sándoréban jelenik meg�27

A szikár tényleíráson és a visszafogottabb 
minősítéseken túl kevesen érezték szüksé-
gesnek a különböző „azonosulási pontok” 
megtalálását� Bardocz Attila kötete 
nemcsak helyenkénti túlzottan szubjektív 
megfogalmazásaival adja meg az azono-
sulás lehetőségét, hanem a jó érzékkel a 
Trianon-leírások mellé helyezett, Akiken 
túllépett a határ című képsorozat székely 
népviseletet, székelykaput vagy éppen 
ünneplő felvidéki magyarokat bemutató 
darabjainak közlésével is�28 A tananyag 
közelebb hozását segíthetik az olyan 
képies, jól átérezhető megfogalmazások, 
amelyeket Salamon Konrádnál vagy ifj� 
Lator Lászlónál olvashatunk�29

A rendszerváltás utáni első évek 
tankönyvei még nem feltétlenül a minél 
bővebb forrásbázis koncepciója szerint 
készültek, ám a tananyag megértésének 
és kiegészítésének fontos segítői lettek a 
történelmi források� Trianonnal kapcso-
latban a vizsgált tankönyvekben szöveges, 
képi forrásokkal és térképekkel egyaránt 
találkozhatunk� Találhatunk képeket a 
versailles-i békerend legfőbb megalapo-
zóiról (Georges Clemenceau, Woodrow 
Wilson, Lloyd George)� A versailles-i béke-
rendszer kritikáját John Maynard Keynes 
közgazdásztól, a brit kormány a béketár-
gyalásokat aláírás előtt otthagyó szakértő-
jétől, valamint Winston Churchill későbbi 
miniszterelnöktől vett idézetek adják�30 
Képet találhatunk a békével szintén 
kritikus Ferdinand Foch marsallról, akinek 

26	 Salamon	i. m.	1998,	46.
27	 Sipos i. m. 1993,	152.
28	 Bardocz i. m. 1992,	62.,	64.,	66.,	70.
29	 Előbbinél:	 „az	 új	 határok	 mélyen	 belevágtak	 a	

magyar	nemzettestbe.”	Utóbbinál:	„„Idegen	ország	
területéhez	került	Ady	és	Kosztolányi	szülőhelye,	II.	
Rákóczi	Ferenc	sírja.”	Salamon i. m. 1998,	51.;	Lator 
i. m. 1999,	63.

30	 Salamon	i. m.	1998,	47.;	Lator	i. m. 1999,	57.

híres kijelentését Bardocz Attila idézi�31 
Tanulságos a Magyar Lajos Alapítvány 
forrásidézete a két világháború közötti 
történetírás egyik nagy alakjától, Gratz 
Gusztávtól, aki a békeszerződés kapcsán 
mutatott rá a nyugati és a magyar gondol-
kodás eltérő mivoltára�32 Az antant vezető 
politikusai mellett a nemzetiségi emigráció 
legfőbb képviselőivel – Tomáš Garrigue 
Masarykkal és Edvard Benešsel – is talál-
kozhatunk, fényképen és szöveges idézet-
ként egyaránt� A Kis-Trianon kastélyról 
és az ülésekről Bardocz Attila és Sipos 
Sándor közöl képeket�33 A békeszerződést 
a magyar törvények közé becikkelyező 
XXXIII/1921-es törvénycikkből csupán 
egy tankönyv, a Magyar Lajos Alapítvány 
első kiadványa közöl konkrét részleteket�34 
A „térképérzékeny” tematikához képest 
nem túl gyakori az efféle megközelítés a 
könyvekben: leginkább a Magyar Lajos 
Alapítvány két kötetében találkozhatunk 
ilyen forrásokkal�35 Trianon közvetlen 
következményeire vonatkozó forrásként 
kell megemlítenünk Bardocz Attila A béke-
diktátum torzító hatásai a magyar külke-
reskedelemben című táblázatát�36

Revíziótól revízióig

E szakaszban a két világháború közötti 
történelemmel, a trianoni békediktá-
tummal és annak következményeivel 
kapcsolatos közléseket vizsgáljuk – a még 
1920-21-ben végbement (főleg Sopronra 
és környékére vonatkozó) területkiigazítá-
soktól a világháború előestéjén és azalatt 
lezajlott revíziókig, valamint a határon 
túlra szakadt magyar nemzetiségek hely-
zetének bemutatására vonatkozó leírá-
sokat is elemezzük�

Nem minden elemzett tankönyvben 
szerepel az Ausztriával szembeni 

31	 „Ez	nem	béke,	ez	csupán	fegyverszünet	húsz	évre.”	
Bardocz i. m. 1992,	60–66.

32 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	 123.	
Eredetiben:	 Gratz	 Gusztáv:	 A forradalmak kora. 
Magyarország története, 1918–1920.	 Budapest,	
Magyar	Szemle	Társaság,	1935.

33	 Bardocz i. m. 1992,	52.,	60.;	Sipos i. m. 1993,	151.
34 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	1993,	45.,	223–224.
35 Uo.	19–20.
36	 Bardocz i. m. 1992,	75.
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határrevízió� Bardocz Attila és Sipos 
Sándor csupán a soproni népszavazásról 
ad hírt, annak kiváltó okairól – a Rongyos 
Gárda harcairól – nem�37 A Magyar Lajos 
Alapítvány második tankönyve megemlíti 
a népszavazásról szóló velencei megál-
lapodást, valamint hogy a Sopron és 
a környéki falvak 1922� január 1-jétől 
tartoztak újra Magyarországhoz� A sikert 
azonban kizárólag Bethlen István diplo-
máciai tevékenységének tulajdonítja, 
a fegyveres felkelésről nem tesz emlí-
tést�38 A leghosszabban Salamon Konrád 
foglalkozik a kérdéssel: ő már megem-
líti a Rongyos Gárda bevonulását, név 
szerint ír Prónay Pálról és Héjjas Ivánról, 
arról, hogy Olaszország közvetítésével 
kezdődtek a magyar-osztrák tárgyalások, 
valamint a népszavazás eredményéről 
is�39 Ifj� Lator László minősítő jelzőkkel 
ellátott írásában – a „különítményesek”, 
„Prónay Pál és Héjjas Iván szélsőjobb-
oldali fegyveres alakulatai” megszállták 
Burgenlandot – egyedüliként tesz említést 
a Lajtabánság kikiáltásáról és az olasz 
mellett a csehszlovákok közvetítéséről 
is�40 Érdekes és nem túl szívderítő megem-
líteni, hogy a Rongyos Gárda jól átélhető 
és könnyű azonosulási pontot nyújtó 
harcairól egyetlen forrásrészletet sem 
találtunk a vizsgált kötetekben� A burgen-
landi eseményekkel nagyjából egy időben 

37 Uo. 63.;	Sipos i. m. 1993,	151.
38 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	123.
39	 Salamon, i. m. 1998,	54–55.
40	 Lator	i. m.	1999,	63.,	86.

zajló, Pécs és Baranya szerb 
megszállásáról és a rövid 
életű Baranyai-bajai Szerb- 
Magyar Köztársaság kikiál-
tásáról általában hasonló 
terjedelemben számolnak 
be a vizsgált tankönyvek� 
Szintén a kezdeti hónapok/
évek reményeihez kötődik az 
ún� Millerand-kísérőlevél, 
amely a Corvina és ifj� Lator 
László kötetében kerül elő 
említés szintjén, bővebb 
kifejtés nélkül�41

A kisantant létezéséről 
általánosan beszámolnak a 
tankönyvek, leghosszabban 

a Magyar Lajos Alapítvány tankönyvei 
értékelnek� Az 1993-as tankönyv azt 
rögzíti, hogy a kisantantállamoknak olyan 
„európai jelentőségű politikusai” voltak, 
mint Masaryk és Beneš vagy román 
részről a „kormányon és ellenzékben is 
markáns” Iuliu Maniu és „a neves diplo-
mata” Nicolae Titulescu�42 A két évvel 
későbbi, átdolgozott kiadásban a cseh-
szlovák-jugoszláv szerződésből származó 
forrásrészletet is találhatunk, az oldal 
tetején egy Masarykot és Benešt ábrá-
zoló fényképpel�43 A magyar politika célja-
iról forrásként az 1982-es tankönyvben 
szereplő feljegyzést idézi�44 Ifj� Lator László 
kötete megemlíti Horthy Miklós 1926-
ban, a mohácsi csata négyszázadik évfor-
dulóján elmondott, a délszláv állam felé 
békülékeny beszédét, forrásként pedig 
Romsics Ignác 1982-es értékelését olvas-
hatjuk a két fél eltérő elvárásairól�45 A 
kisantant még egy eset kapcsán kerül elő: 
Magyarország elleni kampányt folytattak 
azután, hogy kiderült: a marseilles-i 

41	 Berzy	et.	al.	 i. m.	1993,	185.;	Lator i. m. 1999,	62.	
Alexandre	Millerand	(1920	januárjától	szeptemberig	
francia	miniszterelnök)	a	trianoni	békeszerződéshez	
csatolt,	a	döntést	magyarázó	kísérőlevelében	fogal-
mazott	–	bizonyos	vélemények	szerint	szándékoltan	
–	félreérthetően.

42 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	1993,	42.
43 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	79.
44 Uo.	130.
45	 Lator i. m. 1999,	 90.	 Eredetiben:	 Romsics	 Ignác:	

Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer 
első tíz éve.	Budapest,	Gondolat,	1982.

A Rongyos Gárda jól átélhető és könnyű azonosulási pontot nyújtó harcairól csak kevés 
vizsgált kötet tesz említést. A felkelők csoportképe az 1921. októberi császárkőbányai 
ütközet után. Kép: Wikimedia Commons.
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merénylet elkövetőit Magyarországon 
képezték ki�46  A kisantant tevékenysé-
gének gyakorlati zárulását jelentő, 1938 
augusztusában megkötött, hamar érvé-
nyét vesztett bledi egyezményről szintén 
több kötet említést tesz�47

Általánosan rögzített tény, hogy Trianon 
elutasításában és a revízió támogatásában 
egységes volt a magyar társadalom� Ifj� 
Lator László egy, a trianoni békediktátum 
elleni tüntetés képével utal a társadalmi 
közhangulatra�48 A leghatározottabban 
Seifert Tibor foglal állást a két világháború 
közötti törekvések mellett�49 A Magyar 
Lajos Alapítvány tankönyve is elismeri a 
magyar külpolitika ’30-as évekbeli ügyes-
ségét, valamint hogy emellett a nemzeti-
ségi viszonyok kérdésének felértékelődése 
növelte a magyar mozgásteret�50 A reví-
ziós elképzelések többféleségét leginkább 
Gergely Jenő hangsúlyozza, elkülönítve 
az etnikai („demokratikus”) és területi 
(„irredenta”) alapút, míg a Corvina könyve 
a különböző politikai erők álláspontjának 
színes skáláját érzékelteti�51 Salamon 
Konrád úgy értékel: a magyar politikának 
nem a teljes revízióért, hanem az etnika-
ilag igazságosabb határokért kellett volna 
síkra szállnia�52 A revízió külföldi támoga-
tóit Bardocz Attila említi: Lord Rothermere 
1927-es nevezetes Daily Mail-írását, 
valamint Léon Blum francia miniszter-
elnök fellépését felidézve�53 Szintén a 
kritikák közé sorolható a Corvina Kiadó 
és a Magyar Lajos Alapítvány tanköny-
vének leírása arról, hogy a két világhá-
ború közötti korszak kormányai Trianon 
revíziójának programjával fedték el a 

46	 Lator	i. m.	1999,	112–113.
47 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	1993,	68.;	Salamon 

i. m. 1998,	115;	Lator i. m. 1999,	116–117.
48	 Lator i. m. 1999,	88.
49	 „Nem	 volt	 olyan	 lakosa	 a	 csonka	 országnak,	 aki	

ne	 lett	 volna	 híve	 a	 revíziónak.	 Bármelyik	 civilizált	
nemzet	lakossága	így	gondolkodott	volna,	ha	olyan	
tragédiát	él	át,	mint	amit	a	magyarság	átélt	az	első	
világháború	után.”	Seifert	Tibor:	Magyarország tör-
ténete, 1938–1990.	Budapest,	IKVA,	1992,	7.

50 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	1993,	66.
51	 Gergely	i. m.	1990,	16.;	Berzy	et.	al.	i. m.	1993,	185.
52	 Salamon i. m.	1998,	73.
53	 Bardocz	i. m.	1992,	121.

szociális feszültségeket�54 A Magyar Lajos 
Alapítvány tankönyve Jászi Oszkár 1929-
es, emigrációban tett megfogalmazását 
idézi a kormányzati politika kritikájaként, 
Salamon Konrád pedig Németh Lászlót 
citálja�55 A Horthy-rendszer fő ideológiája-
ként több kötet a „Szent István-i állam-
eszme” aktualizált változatát nevezi meg, 
szoros összefüggésben a teljes revízió 
programjával� A Magyar Lajos Alapítvány 
leírása szerint az ideológia kulcsa, hogy 
„Magyarország nem szűkülhet le a magyar 
etnikum által lakott területekre�”56 Sipos 
Sándor szól a legelmarasztalóbban a 
„hivatalos ideológiáról”, a kultúrfölényről 
és a „nacionalista eszme szélsőséges 
túlzásáról”, a sovinizmusról�57

A trianoni békediktátum egyik azonnali 
társadalmi következményét, a menekült- 
áradatot szinte minden tankönyv említi� 
Külön, országra lebontva, hosszabban 
három tankönyv foglalkozik a határon 
túli magyarság két világháború közötti 
helyzetével: Bardocz Attiláé, a Magyar 
Lajos Alapítványé (az 1995-ös, átdolgozott 
kiadásban), valamint Salamon Konrádé� 
Általános megítélés szerint a csehszlová-
kiai polgári demokrácia valamivel több 
lehetőséget kínált a magyar érdekérvé-
nyesítés számára is – bár a kiskapukat 
ott is megtalálták� Ahogy Salamon Konrád 
hosszú leírásából levonhatjuk a követ-
keztetést: mindhárom említett országban 
végül is hasonló támadások érték a 
magyar kisebbség legfontosabb védvona-
lait (anyanyelvhasználat, oktatás, helyi 
önkormányzatiság, földkérdés, választó-
jog)�58 A legnépesebb romániai magyarság 

54	 Berzy	et.	al.	i. m.	1993,	185.;	Történelem IV. 1914–
1990 i. m.	1993,	45.

55 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	124..	„A	hatá-
rokon,	 melyeket	 odébb	 akartunk	 tolni,	 kínai	 falat	
emeltünk	tájékozatlanságból.”	Salamon i. m.	1998,	
106.	 Eredetileg:	 Németh	 László:	 Lesz-e	 reform?	
Tanu,	1934/10,	[285–288]	286.

56 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	 1993,	 52.	 Az	
átdolgozott	 kiadás	 ezzel	 kapcsolatban	 forrásként	
Klebelsberg	Kuno	kultuszminiszter	gondolatát	idézi	
–	 aki	 az	 eszmerendszer	 tartalmaként	 egyáltalán	
Kárpát-medencei,	földrajzi	típusú	egységről	beszél.	
Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	137.

57	 Sipos	i. m.	1993,	156–157.
58	 Salamon	i. m.	1998,	55–59.
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tekintetében a működtetett folyóiratok 
közül a Pásztortűz és az Erdélyi Helikon 
kapja a nagyobb figyelmet, utóbbi kapcsán 
előkerül az Erdélyi Szépmíves Céh könyv-
kiadó is�59 A legfajsúlyosabb szereplő 
kétségkívül Kós Károly: Salamon Konrád 
forrásai között egy őt ábrázoló kép mellett 
a transzilvanizmus megalapozó doku-
mentumának tekinthető Kiáltó szóból, 
valamint önéletrajzából származó idézet 
is szerepel�60 A politikai érdekképviselet 
terén az Országos Magyar Párt tevékeny-
sége kerül említésre�61 A Magyar Lajos 
Alapítvány tankönyve idéz az Erdély népei 
számára „teljes szabadságot” ígérő gyula-
fehérvári nyilatkozatból, majd hivatkozik 
az 1923-as román alkotmányra, amely – 
a maihoz hasonlóan – „egységes és oszt-
hatatlan nemzetállamként” definiálja az 
országot�62 A csehszlovákiai magyarság két 

59 Uo.;	Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	168.
60	 Salamon	i. m.	1998,	57.
61 Uo.;	Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	168.
62 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	168.

világháború közötti legfontosabb szereplői 
közül Fábry Zoltán nyer említést mind-
három kötetben, közülük Bardocz Attila 
érzékelteti leginkább kulturális szerepét�63 
Szintén hangsúlyos szereplő Balogh Edgár 
vagy a tragikus sorsú Esterházy János� 
Kárpátalja sorsa kevésbé jelenik meg – 
a helyi nyomorúságról Fábry Zoltán két 
világháború közötti szociográfiájából, Az 
éhség legendájából vett idézet segítségével 
értesülhetünk�64 A Szerb-Horvát-Szlovén 
Királysághoz (1929-től Jugoszláviához) 
került magyar közösség kulturális életéből 
a Kalangya és a Híd folyóiratok, valamint 
Szenteleky Kornél nevével találkozhatunk 
leggyakrabban� Általános megállapítás 
szerint a királyi diktatúra bevezetése után 
még tovább romlott a magyarság hely-
zete�65 Az ausztriai magyarságról Salamon 
Konrád csupán egy, rövid mondatban szól� 
A Magyar Lajos Alapítvány külön része 
némileg hosszabb, azt hangsúlyozva: a 
két világháború között, az Anschlussig 
mindvégig működhettek a magyar nyelvű 
iskolák és egyházak, 1938 után ezeket 
vegyes tannyelvűvé alakították�66

Az 1938� szeptemberi müncheni konfe-
rencia körülményeiről, a magyar-cseh-
szlovák tárgyalásokról, illetve az első bécsi 
döntés időpontjáról és a visszatért magyar 
terület és lakosság adatairól minden 
tankönyv említést tesz� Bardocz Attila 
lényegbevágó forrásként térképen jeleníti 
meg a magyar követeléseket, illetve a két 
csehszlovák ajánlatot, a vegyes lakosságú 
vitás területeket, valamint magát az első 
bécsi döntést�67 Seifert Tibor szerint az első 
bécsi döntés „90 százalékban megegyezik” 
a csehszlovák-magyar tárgyalások ered-
ményével�68 Teleki Pált mint a komáromi 
és bécsi tárgyalásokon a magyar delegáció 
vezetőjét csak a Corvina kiadó könyve 
nevesíti�69 Többen hangsúlyozzák, hogy 
– a müncheni egyezménnyel ellentétben 

63	 Bardocz i. m. 1992,	71.
64	 Salamon	i. m.	1998,	58.
65 Uo.	58–59.;	Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	

169–170.
66	 Salamon	i. m.	1998,	55.;	Történelem IV. 1914–1994. 

i. m. 1995,	170.
67	 Bardocz i. m. 1992,	112.
68	 Seifert i. m. 1992,	7.
69	 Berzy	et.	al.	i. m.	1993,	203.

A két világháború közötti határon túli magyar közélet legfaj-
súlyosabb szereplője a tankönyvekben is Kós Károly.
Kép: Móser Zoltán fotója (http://www.tolnaart.hu/moser/). 
Forrás, 2012. március, 80.
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– az első bécsi döntés már 
csak két nagyhatalom döntő-
bíráskodása mellett zajlott�70 
Azt is a tankönyvek többsége 
hangsúlyozza, hogy gyakor-
latilag az etnikai határokkal 
egybeeső döntés született, és 
90%-ban magyarok lakta terü-
letek tértek vissza� A döntés 
utáni „fényes ünneplés” – a 
társadalomé és a rendszeré – 
szintén sokaknál megjelenik, 
számos forrás társaságában� 
Bardocz Attilánál a komá-
romi hídon való átvonulást 
és a korabeli Kassa egy utca-
képét látjuk,71 a Magyar Lajos 
Alapítványnál szintén két 
képet találunk (Kánya Kálmán 
külügyminiszter aláírja az 
első bécsi döntést, valamint 
a kassai bevonulás Horthy 
Miklóssal és Lord Rothermere-
rel)72, Seifert Tibornál pedig 
idézetet olvashatunk Horthy 
bevonulás utáni beszédéből, 
illetve a könyv hátulján, elkülönítve egy 
képet Horthy „fehér lovas”, Komáromba 
való bevonulásáról�73 Bizonyos tanköny-
vekben az is megjelenik, hogy már ekkor 
voltak aggodalmak aziránt, hogy milyen 
árat kell fizetni a revízióért�

Az 1939� márciusi, kárpátaljai akció lefo-
lyását és a visszatérő lakosság adatait 
szintén minden kötet közli� Sipos Sándor 
előzményként megállapítja: Kárpátalja 
visszafoglalásának kérdése már az első 
bécsi döntés idején napirenden volt, ám 
német támogatás híján akkor a magyar 
vezetés nem kockáztatta meg az akciót�74 
A magyarok alacsony arányát szinte 
az összes tankönyv említi – azt, hogy 
a népesség döntő többségét a magyar-
sághoz egész történelme során hűséges 
ruszinság adta, csupán Sipos, Salamon 
70	 A	 döntőbírói	 határozatot	 forrásként,	 melléklet-

ben	 a	 Magyar	 Lajos	 Alapítvány	 tankönyve	 közli.	
Történelem IV. 1914–1990 i. m.	1993,	240.

71	 Bardocz i. m. 1992,	118.
72 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	 1993,	 69.;	

Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	165.
73	 Seifert i. m. 1992,	7.;	illetve	mellékletben.
74	 Sipos i. m. 1993,	164.

Konrád és ifj� Lator László említi meg�75 A 
szlovák hadsereggel való kisebb összeüt-
közésekről a Magyar Lajos Alapítvány és 
a Corvina tankönyvei adnak hírt�76 Szó 
esik arról is, hogy az újra növekvő számú 
nemzetiség helyzete kezelendő problé-
mává vált, amelyet Kárpátalja esetében 
sikerült legjobban megoldani� Bardocz 
Attila a kárpátaljai autonómia „egyhangú” 
elfogadásáról beszél, míg Salamon Konrád 
egyértelműen Teleki Pálnak tulajdonítja a 
türelmes nemzetiségpolitikát és az auto-
nómiaterv kidolgozását�77 Sipos Sándor 
szintén a sérelmi politika folytatásával 
szembeni egyetlen kísérletként nevezi meg 
a ruszin autonómia lehetőségét, amelynek 
kérdése azonban „a helyi magyarok és 
a konzervatívok ellenzése” miatt nem 
rendeződött�78

Észak-Erdély és a Székelyföld visszatérése 
kapcsán számos tankönyv tárgyalja 
a Turnu-Severin-i magyar-román 
75 Uo.;	Salamon i. m. 1998,	118.;	Lator i. m. 1999,	118.
76 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	 1993,	 70.;	

Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	167.;	Berzy	
et.	al.	i. m.	1993,	203.

77	 Bardocz i. m. 1992,	121.;	Salamon i. m. 1998,	134.
78	 Sipos i. m. 1993,	166.

A tankönyvek hosszan tárgyalják az 1938 és 1941 közötti revíziókat. A kép 1940. 
szeptember 15-én, a magyar csapatok kolozsvári bevonulásán készült. Fortepan / 
Klenner Aladár adományozó, 76948-as kép.
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tárgyalások lefolyását� Említésre kerül 
a Szovjetunió Romániával szembeni, 
Besszarábiára vonatkozó ultimátuma, 
amely kapcsán a magyar politika is akti-
vizálódott, valamint a magyar és román 
csapatösszevonások, amelyek a német 
politika számára is kikényszerítették, 
hogy „békét” teremtsen szövetségesei 
„hátországában”�79 A visszatérő terület 
és lakosság adatait általában közlik a 
tankönyvek� Többen hangsúlyozzák: e 
revízió már egyáltalán nem etnikai alapon 
zajlott: Németország a helyzet pillanatnyi 
rendezése mellett pontosan a viszálykodás 
fenntartásában volt érdekelt� Erdély hely-
zetének különlegessége különleges keze-
lést is kívánt – Salamon Konrád emeli 
ki ennek kapcsán Teleki nemzetiségpoli-
tikáját és az erre való tudatos felkészü-
lést�80 A Magyar Lajos Alapítvány döntő-
bírói határozatot közlő forrásán kívül81 
a többi általában képi: az első bécsi 
döntés aláírásáról és a marosvásárhelyi 
bevonulási ünnepségről,82 vagy épp Teleki 
miniszterelnök és Csáky István külügymi-
niszter Bécsbe érkezéséről�83 Arról, hogy a 
németek hogyan nyújtották be a számlát, 
több tankönyv megemlékezik – Ifj� Lator 
László kötete Ullein-Reviczky Antalt, a 
Csáky-féle külügyminisztérium sajtó- és 
kulturális osztályának vezetőjét, későbbi 
stockholmi követet idézi�84

A délvidéki revízió természetesen szoros 
összefüggésben tárgyalt Teleki Pál 
tragikus halálával, valamint a háborúba 
való magyar belépéssel�85 Salamon Konrád 

79 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	 1993,	 100.;	
Rubovszky Péter: Történelem IV/1-2. Vázlatok a 
20. század történetéről.	Budapest,	Tankönyvkiadó,	
1995	[Első	kiadás:	1992],	1.	kötet,	61.;	Salamon i. m. 
1998,	134.

80	 Salamon i. m. 1998,	134.
81 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	1993,	241.
82 Uo.	101.;	Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	193.
83	 Salamon	i. m. 1998,	134.
84	 Lator i. m. 1999,	 155.,	 157.	 Eredetiben:	 Ullein-

Reviczky	 Antal:	 Német háború – orosz béke.	
Budapest,	Európa,	1993.

85	 Érdekes	 rögzíteni:	 a	 történettudomány	 koráb-
ban	 egyértelműen	 a	 Szovjetuniónak	 való	 magyar	
hadüzenetet	adja	meg	a	magyar	hadba	lépés	dátu-
maként,	 összefüggésben	 a	 blokk	 minden	 országá-
ban	 kötelező	 „szovjetközpontú”	 történetírással.	

tankönyve szerint a visszatérő több mint 
1 millió lélek „alig 40%-a” volt magyar�86 
A Magyar Lajos Alapítvány tankönyve 
kiemeli, hogy a magyar hadsereg 1918 
óta először járt a történelmi Magyarország 
határain kívül, német kérésre a Szávát is 
átlépve�87 A háborús cselekmény „eredmé-
nyét” ifj� Lator László tankönyve összegzi: 
65 magyar halott, a túloldalon 15 ezer 
hadifogoly� Hogy ezt a revíziót a magyar 
politika sem tekintette diadalmenetnek, 
arról szintén ő tesz említést: elmaradt 
például Horthy szokásos bevonulása�88 Az 
1942� januári újvidéki razziáról, a „hideg 
napokról” több tankönyv beszámol�

A területi revíziók összegzését – az adatok 
szintjén – Bardocz Attila az elcsatolt és a 
visszacsatolt területek, valamint lakosság 
táblázatával, és egy feliratok nélküli 
térképpel adja meg�89 Sokkal jobban 
jegyzetelt és a visszacsatolt területeket 
pontosan ábrázoló térkép ifj� Lator Lászlóé 
(Magyarország területi gyarapodásai 1938 
és 1941 között)�90 A nemzetiségi lakosság 
pontos arányát a visszacsatolt területeken 
(49,5%) Seifert Tibor közli�91 A revíziókkal 
összefüggő – és csak a Magyar Lajos 
Alapítvány tankönyveiben taglalt – kérdés 
Molotov szovjet külügyminiszter ajánlata, 
aki – magyar semlegesség esetén – a reví-
ziós törekvések elfogadását helyezte kilá-
tásba�92 A magyar (kül)politika kényszer-
pályáját a szerzők nagy része érzékelteti�

Mondatfoszlányok 1945 után

A második világháború elvesztése utáni 
politikai reakciók teljes mértékben 
eltértek az első világháború utániaktól: 
bármiféle revízió lekerült a napirendről, 
a határon túli magyarság sorsának emle-
getésével együtt� Jóvérné Szirtes Ágota 

Tény,	 hogy	 több	 új	 tankönyv	 már	 az	 évtized	 első	
felében	a	Jugoszlávia	megtámadásában	való	részvé-
telt	tekinti	a	háborúba	való	belépés	időpontjának.

86	 Salamon i. m. 1998,	136.
87 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	1993,	102.
88	 Lator i. m. 1999,	158–159.
89	 Bardocz	i. m.	1992,	120.
90	 Lator	i. m.	1999,	156.
91	 Seifert i. m. 1992,	12.
92 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	 1993,	 105.;	

Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	194.
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tankönyvében a párizsi békeszerződés 
taglalása során csak említés szintjén 
kerül elő a magyar határ kérdése� Oldalsó, 
kiegészítő szövegben értesülhetünk róla, 
hogy „részben teljesítve a csehszlovák 
kormány kérését, Csehszlovákiához 
csatoltak három Pozsony környéki magyar 
falut”, valamint hogy a kollektív nemze-
tiségi jogokról nem szólt a szerződés�93 
A határon túli magyarság létezéséről, 
problémáiról és a szomszédos országok 
magyarellenes gyakorlatáról egyetlen szót 
sem találhatunk a könyvben, a magyar-
országi nemzetiségek kérdése viszont 
külön fejezetként kerül elő (Nemzetiségek 
hazánkban. Nemzetiségpolitikánk fő 
vonásai) – az olvasmány az MSZMP KB 
mellett működő kultúrpolitikai munka-
közösség állásfoglalásából vett idézet�94 
A rendszerváltás utáni tankönyvekben a 
kommunista korszakéhoz képest termé-
szetesen több, összességében ugyanakkor 
– a még kezdetleges feltártság, illetve az 
eltelt idő rövidsége miatt is – viszonylag 
kevés információ állhat az olvasó rendel-
kezésére� A párizsi békeszerződésről, 
illetve a határon túli magyarságot ért atro-
citásokról minden, az 1945 utáni esemé-
nyeket is feldolgozó tankönyv beszámol�

Ahogy a Magyar Lajos Alapítvány első 
tankönyve megállapítja: a legsúlyosabb 
helyzet Csehszlovákiában alakult ki�95 
Többen írnak arról, hogy a csehszlovák 
„nemzetállam” megteremtésének örve 
alatt a többségi állam kormánykörei a 
felvidéki magyarság teljes kitelepítésében 
gondolkodtak (azt is több helyütt 
említik, hogy mindezt a nagyhatalmak 
közül csak a Szovjetunió támogatta)� A 
legtöbb szöveg érinti a kitelepítéseket, 
a kassai kormányprogramot, a Beneš-
dekrétumokat, illetve az egyoldalú lakos-
ságcsere-egyezményt� Többen említést 
tesznek a magyarság kollektív „háborús 
bűnössé” nyilvánításáról, a brutális 
jogkorlátozás részleteiről, a kitelepí-
tett németek helyére, a Szudéta-vidékre 
való áttelepítésről, illetve a „reszlovaki-
zációról”� A legpontosabban Seifert Tibor 

93	 Jóvérné i. m. 1987,	179.
94 Uo. 208.
95 Történelem IV. 1914–1990 i. m.	1993,	140.

összegez, aki konkrét adatokkal érzé-
kelteti a kitelepítések, majd a lakosság-
csere-egyezmény hatásait�96 A kitelepí-
tettek sorsáról a Magyar Lajos Alapítvány 
tankönyvei közölnek forrásokat: egy álta-
lános fényképet,97 illetve egy Gyöngyösi 
János külügyminiszterhez írt főispáni 
jelentést, amelynek szerzője a felvidéki 
magyarság tömeges kitelepítéséről, gyűj-
tőtáborba hurcolásáról és újabb cseh-
szlovák követelésekről értesíti a minisz-
tert�98 A Beneš-dekrétumokat is csak a 
tankönyvek egy része említi – Salamon 
Konrád forrásként is idézi a Csehszlovákia 
„magyargyűlölő” elnöke által mondott 
cinikus szavakat�99 De e könyvben talál-
kozhatunk a felvidéki magyarság magára 
hagyottságának legmegrázóbb dokumen-
tumával, Fábry Zoltán (róla kép is talál-
ható a könyvben) A vádlott megszólal c� 
1946-os vallomásának részletével�100 Jól 
kiegészíti ezt az érzést a Cseh Írószövetség 
magyar írók tiltakozására írt válasza, 
amelyben arról értesítik kollégáikat, 
hogy „a dél-szlovákiai magyarokkal 
rendesen és emberségesen bánnak, a 
csehszlovák törvények és rendelkezések 
értelmében”�101 A Csehszlovákiából való 
menekülés bemutatására egy képet – a 
bútoraikkal együtt menekülő magyar 
családét – láthatjuk�102 Ehhez hasonló, 
nagyobb, tisztábban látható képeket közöl 
– igaz, a könyv végén – Seifert Tibor: kite-
lepített magyarok az érsekújvári pálya-
udvaron járkálva, illetve a Dunán, egy 
csónakban�103 A jogfosztottság legbrutá-
lisabb korszakának megszüntetéséről is 
több könyv beszámol� A német kitelepítés 
és a felvidéki kiutasítottak elhelyezésének 
összefüggéséről – hogy Magyarországon 
a felvidéki kitaszítottakat a kitelepített 
sváb lakosság helyére (is) telepítették – a 

96	 Seifert i. m. 1992,	36.
97 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	238.
98 Uo.	 300.,	 a	 szöveg	 teljességében:	 Történelem IV. 

1914–1990 i. m.	1993,	259.
99	 Salamon	i. m.	1998,	169.
100 Uo.	 169.	 Eredetiben:	 Fábry	Zoltán:	A	 vádlott	meg-

szólal.	A	cseh	és	szlovák	értelmiség	címére.	In:	Uő:	
Stószi délelőttök.	Pozsony,	Madách,	1968,	371–431.

101 Uo. 170.
102 Uo.
103	 Seifert i. m. 1992,	mellékletben.
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Magyar Lajos Alapítvány tudósít�104 Erdély 
kapcsán a Maniu-gárdák általános pusz-
tításairól és az ennek következtében beve-
zetett szovjet közigazgatásról majdnem 
minden tankönyv szól� Salamon Konrád 
felidézi a háború alatti magyar előzmé-
nyeket, illetve a rohamcsapatok vérengzé-
seinek fő helyszíneit (Szárazajta, Egeres, 
Gyanta)� Figyelemre méltó ugyanakkor, 
hogy a pusztítás nagyságrendjéről egyik 
tankönyv sem ad közelítőleges adatokat 
sem� A szovjet közigazgatás bevezetésének 
fő indokával szintén Salamon Konrád 
szolgál: már a szovjet hadsereg is „veszé-
lyesnek ítélte a front mögött kialakult 
helyzetet”�105 A román közigazgatás 1945� 
tavaszi visszatérését már csupán két kötet 
jelzi�106 A Magyar Lajos Alapítvány két 
tankönyvének megfogalmazása mindezzel 
együtt meglehetősen sajátos: „A magyar-
román viszonyban gondot okozott továbbá, 
hogy Magyarország a szovjet-román fegy-
verszüneti egyezményre hivatkozva […] 
mintegy 22 ezer km2 területre formált 
igényt�”107 Mindazonáltal e kötet az, amely 
említést tesz a magyarok és németek 
kötelező munkaszolgálatra hurcolásáról, 
vagy a román földbirtoktörvényről, amely 
szerint a kisajátított földek 90%-ának 
erdélyi, nagy hányadában magyar tulaj-
donosa volt�108 Szintén beszámol erdélyi 
magyarok Ó-Romániába való erőszakos 
áttelepítéséről�109 „Minden képzeletet felül-
múló tragédia” – fogalmaz Salamon Konrád 
a szerb partizánok második világháború 
végi, több tízezer magyar áldozattal járó 
vérengzéséről� A szörnyűségekről említés 
szintjén majdnem mindegyik tankönyv ír, 
ám a nagyságrendeket csak kevesen érzé-
keltetik�110 Josip Broz Tito nagyhatalmú 
kommunista pártvezér nevét csak néhá-
nyan említik meg a megtorlás összefüggé-
sében� Salamon Konrád azt is bemutatja, 

104 Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	 143.;	
Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	297.

105	 Salamon i. m. 1998,	170.
106 Uo.;	Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	141.
107 Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	 140–141.;	

Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	298.
108 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	299.
109	 Salamon	i. m.	1998,	238.
110	 Salamon	Konrád	30	ezer	halottról	és	40	ezer	mene-

kültről,	Seifert	Tibor	és	Rubovszky	Péter	40-50	ezer	
halottról	ír.

hogy a veszteség, valamint a szerb bete-
lepítések teljes mértékben átrajzolták 
a Délvidék etnikai arculatát� Egyedi és 
idekapcsolódó leírás Seifert Tibor beszá-
molója a bukovinai székelyek sorsáról�111 
A Magyar Lajos Alapítvány tankönyvei 
összességében úgy értékelnek: a szörnyű-
ségek lezáródása után „a leginkább kedvező 
feltételek” Jugoszláviában alakultak ki a 
szomszédos országokban kisebbségben 
élő magyarság számára�112 A kárpátaljai 
magyarság háború végi szenvedéseiről 
csupán néhány szó erejéig számolnak be 
a tankönyvek� Leghosszabban a Magyar 
Lajos Alapítvány átdolgozott kiadása szól 
a szovjet munkatáborokba hurcolásról, a 
málenkij robotot csupán a Corvina kiad-
ványa nevesíti, hozzátéve: az elhurcolt 
magyarok nagy része soha sem tért haza, 
Rubovszky Péter pedig a Gulag-táborokban 
sínylődő magyarokról számol be�113

A második világháború utáni rendezés 
körülményei hasonlóképpen alakultak az 
első világháborút lezáró versailles-ihoz� 
Bardocz Attila megfogalmazása szerint 
„újabb békediktátum” a párizsi – a legyő-
zöttek ugyan élhettek módosítási kére-
lemmel, tárgyalásra csak akkor került sor, 
ha annak megvitatását más is javasolta�114 
A Magyar Lajos Alapítvány tankönyve más 
kiindulópontból, de hasonlóan értékeli 
az eseményeket�115 A Corvina tankönyve 
bírálatot mond a fegyverszüneti delegáció 
tevékenységéről, mivel az „nem hívta fel 
a figyelmet az elcsatolt területeken élő 
magyarság várható sorsára”�116 A magyar 
külpolitika béke-előkészítő tevékenysé-
géről, a koalíciós pártok közötti vitákról 
több tankönyv beszámol� Salamon 
Konrád forrásként a Nemzeti Parasztpárt 
kormánynyilatkozat-tervezetét idézi, 
amely a magyar kisebbségek emberi joga-
inak védelmére helyezte a hangsúlyt�117 A 
nagyhatalmaknál tett kormányzati 

111	 Seifert	i. m.	1992,	35–36.
112 Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	 141.;	

Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	301.
113 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	302.;	Berzy	

et.	al.	i. m.	1993,	216.;	Rubovszky i. m. 2	(1992), 29.
114	 Bardocz i. m. 1992,	177.
115 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	231.
116	 Berzy	et.	al.	i. m.	1993,	216.
117	 Salamon	i. m. 1998,	163.
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látogatásokat és azok sikertelenségét 
szintén több kötet említi� A békekon-
ferencián felszólaló Gyöngyösi János 
külügyminiszter beszédét leghosszabban 
Seifert Tibor ismerteti�118 A párizsi döntés 
szövegéből forrásrészletet a Magyar Lajos 
Alapítvány tankönyvének melléklete 
közöl�119 A trianoni határ további súlyos-
bítása kapcsán a három falut csak Seifert 
Tibor tankönyve nevesíti (bár ő sem 
hibátlanul)�120 Kárpátalja Szovjetunióhoz 
csatolása és a szovjet-magyar határ 
létrejötte szintén általánosan tárgyalt� A 
Szovjetunió magyar igények iránti merev 
elutasításának indoklása is megérthető a 
könyvekből: Csehszlovákiát és Romániát 
a tőlük elvett területek miatt a magyarok 
rovására kívánta kárpótolni� Az 1947� 
február 10-én aláírt szerződés kapcsán 
a következő elemeket hangsúlyozzák a 
könyvek: nem definiálták a kisebbségek 
védelmét; Magyarországnak jóvátételt 
kellett fizetnie; a Szovjetunió számára lehe-
tőséget adott csapatai Magyarországon 
állomásoztatására; a magyar hadsereg 
létszámát maximálta; pozitívumként a 
csehszlovákiai magyarság teljes kitele-
pítésének elutasítása és a szovjet hadi-
fogságban lévő foglyok hazaengedésének 
rögzítése jelent meg� Csak két idézet a 
tankönyvszerzőktől: „Ismét nemzetünket 
érte a legnagyobb csapás” (Bardocz Attila), 
„a párizsi béke még a trianonit is felül-
múlta” (Corvina)�121 Sokkal szikárabb és 
magát objektívnak láttatni akaró, ugyan-
akkor erősen megbélyegző jellegű és álta-
lánosító Sipos Sándor megfogalmazása�122

A fent taglaltakon kívüli, határon túli 
magyarsággal kapcsolatos feljegyzés alig 
található az anyaország viszonylatában� 
Seifert Tibor adataiból következtethetünk 
a menekülthullám nagyságára vonat-
kozóan�123 A szomszédos államokban 

118	 Seifert	i. m.	1992,	36.
119 Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	257–259.
120	 Seifert i. m. 1992,	37.	Horvátjárfalu	„Horvátújfalu”-

ként,	Dunacsún	„Dunacsúny”-ként	szerepel.
121	 Bardocz i. m. 1992,	177.	Berzy	et.	al.	i. m.	1993,	217.
122	 „A	 fasiszta	 hatalmak	 által	 végrehajtott	 területi	

változásokat	 érvénytelenítette,	 ugyanakkor	 jóvá-
hagyta	a	Szovjetunió	területi	növekedését.”	Sipos 
i. m. 1993,	202–203.

123	 Seifert	i. m.	1992,	36.

élő magyarság az anyaország történe-
tének részeként tárgyalva már valami-
képpen a rendszerváltás dinamikájában 
kerül elő újra� A Magyar Lajos Alapítvány 
tankönyve a szerveződő ellenzék fokozatos 
több irányra bomlása kapcsán ír arról a 
csoportról, amely „elsősorban a környező 
országokban élő magyarság helyzetét, 
valamint a hazai sorskérdéseket (létszám-
csökkenés) kísérték figyelemmel”�124 A 
hazai ellenzék véleményét bemutató 
forrásként Csoóri Sándor Duray Miklós 
könyvéhez írt előszavának egy részletével 
(illetve Csoóri korabeli fotójával) talál-
kozhatunk Salamon Konrádnál – igaz, a 
szerző szerepének bővebb érzékeltetése 
nélkül�125 Seifert Tibor a lakiteleki talál-
kozót a „népi irányzat” összejövetelének 
nevezi, amelynek egyik fő követelése a 
szomszédos országokban élő magyarság 
védelme érdekében való kormányzati 
fellépés volt�126 A rendszerváltás sodrából 
még két, a magyar politikával kapcso-
latos esemény kerül elő: a Ceauşescu-
féle faluromboló politika ellen tiltakozó 
Erdély-tüntetés a Hősök terén, illetve 
Grósz Károly aradi látogatása, a magyar 
fél számára „eredménytelen tárgyalás”� A 
rendszerváltás időszakán túlnyúló esemé-
nyeket taglalva ifj� Lator László emlékezik 
meg a magyar kisebbségek ma is rende-
zetlen helyzetéről, illetve a polgárháború 
kirobbanása után Jugoszláviából érkező 
menekültáradatról�127

A romániai magyarság helyzetét vizs-
gálva a szerzők több határpontot megál-
lapítanak az 1945 és 1990 közötti 
időszakban� A román közigazgatás 
visszatérése utáni kezdeti pozitívumok 
(Bolyai Egyetem, Magyar Népi Szövetség, 
különböző nemzetiségi jogok biztosítása) 
a párizsi béke aláírásáig tartottak� Az 
ezután hozott további kedvezőnek gondolt 
intézkedések – a kisebbségi jogokat defi-
niáló 1948-as alkotmány vagy a Magyar 
Autonóm Tartomány 1952-es kialakítása 
124 Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	192.
125	 Salamon i. m. 1998,	235.	Eredetiben:	Csoóri	Sándor:	

Kapaszkodás	 a	 megmaradásért.	 In:	 Duray	 Miklós:	
Kutyaszorító. Önéletrajz és beszélgetések önma-
gammal.	New	York,	Püski,	1983,	7–20.

126	 Seifert	i. m.	1992,	86.
127	 Lator	i. m.	1999,	244.



Rendszerváltó Archívum 2020/2 Trianon 100

52

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

– formálissá váltak a diktatúra kibonta-
kozásával, vagy különböző hátsó szán-
dékok (is) mozgatták azokat – ahogy a 
Magyar Lajos Alapítvány tankönyvei 
utalnak rá�128 Szintén komoly cezúraként 
azonosítják 1956-ot: amikor a szabadság-
harc következtében a magyar kisebbséget 
ért „revizionista” és „szeparatista” vádak 
örve alatt a Bolyai Egyetemet beolvasz-
tották a román Babeş Egyetem alá�129 A 
magyar kisebbség vezetőit – a rendszerrel 
kezdetben szimpatizáló Balogh Edgárt és 
Kurkó Gyárfást éppen úgy, mint a kommu-
nizmussal a katolikus egyház püspö-
keként szembenálló Márton Áront – ért 
letartóztatásokról szintén e könyv, vala-
mint Salamon Konrádé számol be, utóbbi 
az erdélyi érsekről képet és rövid leírást is 
közölve�130 Szintén cezúraként jelenik meg 
1968 és Nicolae Ceauşescu új pártfőtitkár 
egyre keményvonalasabb nacionalista 
128 Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	 141.;	

Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	299.
129 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	299.;	Salamon 

i. m. 1998,	236.
130 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	299.;	Salamon 

i. m. 1998,	170.

iránya, amelynek érzékeltetésére kizá-
rólag a Magyar Lajos Alapítvány tanköny-
véből kapunk példákat�131 Ugyanitt olvas-
hatunk a ’70-es-’80-as évek fordulóján 
tapasztalható, Romániát és az erdélyi 
magyarokat ért figyelemnövekedésről, 
vagy az Ellenpontok szamizdat, illetve 
Király Károly, Sütő András és Takács 
Ferenc tiltakozásairól�132 A magyarság, 
Temesvár és Tőkés László romániai fordu-
latban játszott bátor, döntő szerepét e 
kötet mellett még ifj� Lator László és – 
a kiegészítések között – Bardocz Attila 
említi�133 A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) 1990-es megalaku-
lásáról, a kisebbségi önkormányzat és 
a magyar kulturális-oktatási intézmé-
nyek létrehozásának támogatásáról a 
Magyar Lajos Alapítvány könyve tudó-
sít�134 A csehszlovákiai magyarság létszá-
máról Salamon Konrád közöl érdekes 
adatokat: míg 1950-ben csak 354 ezren, 
1974-ben 552 ezren vallották magukat 
magyarnak – utóbbi természetesen a 
legsötétebb korszak elmúlásának volt 
köszönhető�135 Mind a Magyar Lajos 
Alapítvány kötete, mind Salamon Konrád 
szól a magyar többségű települések elleni 
későbbi támadásokról: a járásrendszer 
átalakításáról, illetve a legfontosabb 
magyar városok etnikai arculatának ki- 
és betelepítésekkel való átalakításáról�136 
A tankönyvek egyáltalán nem térnek ki 
az 1968-as csehszlovákiai események 
magyarságra való hatásaira, de a Magyar 
Lajos Alapítvány tankönyve a Gustáv 
Husák-féle korszak asszimilációs törek-
véseiről említést tesz�137 Duray Miklóst 
többen említik, Salamon Konrád rajta 
kívül még a pozsonyi Madách Könyvkiadó, 
Dobos László és Janics Kálmán nevét emeli 
ki a magyarság megmaradásáért folytatott 
harcban�138 A Magyar Lajos Alapítvány hírt 
ad az első magyar politikai pártok megala-
kulásáról 1989 novemberéből, valamint 

131 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	299.
132 Uo.;	Salamon i. m. 1998,	236.
133 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	299.;	Lator i. 

m. 1999,	244.;	Bardocz i. m. 1992,	224.
134 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	300.
135	 Salamon i. m. 1998,	235.
136 Uo.;	Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	301.
137 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	301.	
138	 Salamon i. m. 1998,	235.

A magyarság, Temesvár és Tőkés László romániai fordulat-
ban játszott bátor, döntő szerepét csak kevés kötet említi 
meg. A képen Tőkés László a marosvásárhelyi Vártemp-
lomban, 1990-ben. Fortepan / Szalay Zoltán adományozó, 
138465-ös kép.
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tevékenységük Csehszlovákia szétválása 
utáni összehangolásáról is�139 A délvidéki 
magyarságról megtudjuk, hogy az 1945 
végi alkotmánytervezet viszonylag kedvező 
körülményeket teremtett� Salamon 
Konrád ugyanakkor megállapítja a 
román politikával való hasonlóságokat: a 
békeszerződés aláírása után fokozatosan 
visszavettek az „engedményekből”�140 A 
délvidéki magyar intézmények közül a 
Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség, 
a Vajdasági Magyar Színház, az újvi-
déki egyetem magyar tanszéke, majd 
Közép-Európa első, Újvidéken létrejött 
Hungarológiai Intézete, az újvidéki Magyar 
Szó, az Új Symposion, a Híd, a magyar 
rádió- és tévéműsor is említésre kerül�141 
A magyarság fontos képviselői között 
Salamon Fehér Ferencet, Tolnai Ottót 
és Ágoston Andrást nevesíti�142 A szerző 
azt is hangsúlyozza, hogy a rendszer-
váltás előtti évtizedekben Jugoszláviában 
akadályozták legkevésbé az anyaországgal 
való kapcsolattartást�143 A Vajdasági 
Szocialista Autonóm Tartomány létezése 
csak a Magyar Lajos Alapítványnál, kicsit 
tisztázatlan módon kerül elő�144 A ’80-as 
évek újabb megszorításai, az autonómia-
tervezetet kidolgozó Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségének létrehozása, 
vagy éppen a polgárháború pusztításai 
(kiemelten a horvátországi magyarság 
szétszóródása, Kórogy tragikus esetének 
kiemelésével) szintén ugyanott, röviden, 
néhány mondatban kerülnek elő�145 A 
Magyar Lajos Alapítvány kronológiájában 
szereplő információ meglehetősen félre-
érthető: az autonómia 1991-es megszün-
tetését „eltörlik a Vajdaság különállását 
Szerbiától” megfogalmazással írják le�146 
Szintén ők minősítik az egész jugo-
szláv korszak alatt kiegyensúlyozottnak 
a horvátországi és szlovéniai magyar 
kisebbség helyzetét, amelynek létszáma 
– mint Salamon Konrád adataiból 

139 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	301.
140	 Salamon i. m. 1998,	171.
141 Uo. 236.;	 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	

301.
142	 Salamon i. m. 1998,	236.
143 Uo.
144 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	301.,	381.
145 Uo.	301.
146 Uo.	389.

megtudjuk – az évtizedek során draszti-
kusan csökkent�147 A második világháború 
után Szovjetunióhoz került Kárpátalja volt 
a leginkább megfosztva a Magyarországgal 
való kapcsolattartástól�148 Az intézmény-
rendszer hiányosságai ellenére Salamon 
Konrád minősítése szerint sikerült szín-
vonalas irodalmat teremteni�149 Újra nála 
olvashatunk adatokat az 1950 és 1970 
közötti kis létszámemelkedésről (140 
ezerről 151 ezerre nőtt a magyar lakosság 
a népszámlálás szerint), valamint Ungvár 
és Munkács magyar jellegének eltűné-
séről és csupán Beregszász magyar több-
ségének megmaradásáról�150 A rendszer-
váltás éveiről a Magyar Lajos Alapítvány 
átdolgozott tankönyvéből tudhatunk 
meg részleteket: a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) 1989-es 
megalakulása és a magyar autonómia 
gondolatának előkerülése, Ukrajna függet-
lenségének kikiáltása és a magyar-ukrán 
alapszerződés kerül említésre� A magyar 
érdekvédelem szereplői közül Fodó Sándor 
KMKSZ-vezető nevével találkozhatunk�151 
A mából és az elmúlt évtizedekből 
visszanézve sajnos naivnak nevezhetjük 
a tankönyvíró sorait: „Az […] Ukrajnával 
aláírt alapszerződésben a kijevi kormány 
kötelezettséget vállalt a magyar kisebbség 
jogainak növelésére, ami a nyelvhaszná-
lati jogok kiterjesztésében már szerény 
előrelépést eredményezett�”152 A krono-
lógiában a függetlenségi népszavazás 
mellett az Antall József által aláírt magyar-
ukrán alapszerződés ténye is előkerül 
– az autonómiareferendum és annak 
eredménye nem kap helyet az informáci-
óhalmazban�153 Több szempontból sajátos 
helyzetben volt az ausztriai magyarság, 
amely a szomszédos államok magyar 
közösségei közül egyetlenként került 
kívül a szocialista világrendszeren� Ez 
természetesen komolyan megnehezítette 
az anyaországgal való kapcsolattartást�154 
A magyarság gyors asszimilációja és 
147 Uo.;	Salamon i. m. 1998,	236.
148 Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	141.
149	 Salamon i. m. 1998,	236.
150 Uo.	235.
151 Uo. 256.
152 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	302.
153 Uo.	390.
154 Történelem IV. 1914–1990. i. m. 1993,	141.
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drasztikusan, 4-5 ezerre csökkenő 
létszáma volt jellemző – a magyar anya-
nyelvi oktatás megszűnésével,155 mindez 
1992-ben változott valamelyest, amikor 
Felsőőrött kéttannyelvű, magyar-német 
gimnázium nyílt�156

Összegzés

Lehet-e „objektív” a történész, esetünkben 
a tankönyvíró? És mit is jelent ez pontosan? 
Lehetünk-e „objektívak” akkor, amikor a 
nemzet 20� századi történelmének egyik 
legnagyobb tragédiájáról kell beszélnünk, 
amely évtizedeken keresztül a diktatúra 
egyik legsúlyosabb tabuját jelentette, és 
amely így nemzedékek számára maradt 
– legalábbis a hivatalos csatornákon 
– megismerhetetlen?

Az itt vizsgált „átmeneti kor” persze nem 
adhatott választ a különböző kérdésekre 
– a tankönyvszerzők azonban más-más 
módon, de tulajdonképpen megkísérelték 
a válaszadást� A keretek még nem voltak 
adottak, az oktatás későbbi kulcsfogalmai 
– forrásközpontúság, kompetenciafej-
lesztés stb� – és legfőbb kérdései – mennyi 
legyen a tananyag, és mennyi a „gyakor-
lati” tudás – sem voltak még széles körben 
vitatottak vagy eldöntöttek� Ez a fajta tisz-
tázatlanság nyilvánvalóan szabadságot 
is adott a szerzőknek – ezért is találkoz-
hatunk ideológiai és formai értelemben 
is egymástól nagyon eltérő tankönyvi 
struktúrákkal�

A szerzőknek olyan kérdésekben is állást 
kellett foglalniuk, amelyek a mai napig 
széles körben diskurzus tárgyát képezik� 
Vizsgálatunk tárgya, Trianon és következ-
ményei, valamint a határon túli magyarság 
léte és sorsa ráadásul nem ködbevesző 
történelmi esemény, hanem velünk élő, 
mindennapi valóság� Ennek nyomatékos 
hangsúlyozását mindenképpen hiányol-
hatjuk az első évek tankönyveinek nagy 
részéből�

155 Uo.;	Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	302.
156 Történelem IV. 1914–1994. i. m. 1995,	302.

változások 1996 és 2012 kÖzÖtt

A NAT-ok és a kerettantervek

A kutatás e fejezete az 1995-ben kiadott 
Nemzeti Alaptanterv (NAT) után megjelent 
történelemtankönyveket vizsgálja, egészen 
a 2012-es NAT kiadásáig� Mivel az okta-
tási rendszerre komoly hatást gyakoroltak 
az egységes alap- (1995, 2003, 2007) és 
kerettantervek (2000, 2003), néhány 
szóban érintenünk kell ezek hatásait is�

A Nemzeti alaptanterv (NAT) Magyarország 
közoktatásáról szóló alapdokumentum, 
amelyet az Országgyűlés 1993� évi LXXIX� 
törvényében, illetve annak 1995-ös módo-
sításában határozott meg� Az 1995-ös NAT 
önmeghatározása szerint fontos szerepet 
szán a nemzeti hagyományoknak, a 
nemzeti azonosságtudat fejlődésének, 
tükröződik benne az európai és huma-
nista értékrend, amely az Európához való 
tartozást hivatott kifejezni�157 A társa-
dalmi, állampolgári és gazdasági isme-
retek területen a 8� évfolyam végén már 
megjelenik a Magyar Köztársaság külpoli-
tikája és külkapcsolatainál a határainkon 
túl élő magyarság, mint tananyag – a 
kompetenciáknál külön megjegyzés talál-
ható erre vonatkozólag�158 A történelem 
10� évfolyamára elsajátítandó tananyagok 
között szerepel a Trianon utáni ország 
élete, azon belül pedig Trianon gazda-
sági következményei és a határon túli 
magyarság� A fogalmak közt és fejlesztési 
követelményként is megjelenik a trianoni 
békeszerződés� Érdekesség, hogy a reví-
ziót nem, de az irredentizmust említi a 
fogalmak között�159 Tananyagként hatá-
rozza meg ugyanakkor a Revíziós külpo-
litika a hitleri Németország támogatá-
sával témát� Itt kötelező fogalom a bécsi 
döntés, a fejlesztési követelményeknél 
pedig így hangzik a feladat: „Vitassák 
meg, miért érezte a magyar társadalom 
többsége a revizionizmust igazságos és 
jogos törekvésnek, s hogyan vezette ez az 
országot a német politika csapdájába�” 

157 Nemzeti alaptanterv. Művelődési	 és	 Közoktatási	
Minisztérium,	Debrecen,	Korona,	1995,	7.

158 Uo. 98.
159 Uo.	115.
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A minimális teljesítmény a területi 
revízió eredményeinek térképen való 
megmutatása�160 Tananyagként szerepel 
Magyarország a második világháború 
után, benne pedig a párizsi békeszer-
ződés, a Kádár-korszak kapcsán azonban 
nem része a tananyagnak a határon túli 
magyarság sorsa�161

2000-ben jelentek meg a kerettantervek, 
amelyek alapvető változást hoztak a 
tartalmi szabályzás és az oktatási struktúra 
terén� Ez alapján a NAT és a helyi tantervek 
közé bekerült egy újabb szint, amely a 
hagyományos tantárgyi folyamatokat volt 
hivatott visszaállítani� A dokumentum 12� 
évfolyamon foglalkozik a kutatásunk szem-
pontjából lényeges témákkal�162

2003-ban jelent meg a 243/2003� (XII� 
17�) kormányrendelet a felülvizsgált 
Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezeté-
séről és alkalmazásáról� Mindezt tartalmi 
szempontból a 2007-es NAT az Európai 
Unió által ajánlott kulcskompetenciákkal 
egészítette ki�

160 Uo.	116.
161 Uo. 117.
162	 Mindez	 a	 következő	 módon	 jelenik	 meg	 a	 keret-

tantervben.	 Az első világháború és következmé-
nyei Magyarországon. A Trianon utáni ország 
élete (1914–1931)	című	téma	a	következő	altémát	
határozza	 meg:	 „A	 trianoni	 béke.	 Hatása	 a	
gazdaságra,	 társadalomra,	 az	 etnikai	 viszonyokra.	
A	 határon	 túli	 magyarság	 sorsa.”	 Évszámként	
1920.	 június	 4-e	 jelenik	 meg,	 a	 topográfiában	
a	 Trianoni	 Magyarország.	 A	 fogalmak	 között	 az	
irredentizmus,	 a	 revízió,	 valamint	 a	 történelmi	 és	
etnikai	elv	olvasható.	A	Magyarország a gazdasági 
válságtól a második világháborús összeomlásig 
(1931–1945)	 című	 témában	 a	 következő	 altémát	
találhatjuk:	„a	 revíziós	külpolitika	eredményei”.	Az	
évszámok	között	 az	első	és	második	bécsi	 döntés,	
valamint	 Kárpátalja	 visszafoglalása	 található	 meg.	
A	 topográfiát	 tekintve	 a	 Felvidék,	 Kárpátalja	 és	
Újvidék	 megjelölése	 szerepel.	 A	 Magyarország 
a második világháború után (1945–napjainkig) 
téma	 egyik	 altémája	 ezt	 a	 címet	 viseli:	 „A	 párizsi	
békeszerződés.	 A	 határon	 túli	 magyarság	 sorsa.”	
Évszámként	a	béke	aláírásának	napja	a	megadott,	a	
fogalmak	között	többek	között	a	kollektív	büntetés	
elve,	a	kitelepítés	és	a	lakosságcsere	is	megjelenik.	A	
2003-as,	 tananyagcsökkentő	kerettanterv	fogalmai	
között	nem	szerepel	az	etnikai	elv,	a	történelmi	elv,	
valamint	a	kollektív	büntetés	elve	sem.	Uo.

A tankönyvekről általánosságban

A korszak tankönyveiről összességében 
elmondható, hogy míg a kilencvenes évek 
közepén írtak egy része feladatot, kérdést 
nem tett fel a témák kapcsán – vélhe-
tően azokat a tanárra hagyva –, addig a 
kétezres évek könyveiben ez már alapvető 
szükségletnek számított� A tankönyve-
lemzés kapcsán Dárdai Ágnes A tankönyv-
kutatás alapjai c� könyve segít eligazodni, 
aki megkülönbözteti a deskriptív-herme-
neutikus (szubjektív jellegű forráselem-
zési módszer), a kvantitatív (egy tankönyvi 
egység terjedelméről és gyakoriságának 
vizsgálatáról szól) és a kvalitatív tarta-
lomelemzést (egy téma milyen mély-
ségben van feldolgozva)�163 A kutatás 
során elsősorban az utóbbi két módszert 
alkalmaztuk�

Kitérünk arra, hogy a trianoni békedik-
tátum témája hogyan ágyazódik be az adott 
tankönyvi anyagba, struktúrába, mi a 
kontextus, milyen terjedelemben van jelen 
és mikre fókuszál� Elemezzük a tankönyvi 
szövegek arányainak alakulását, az adatok 
részletességét és pontosságát� Figyelmet 
fordítunk arra is, hogy jelen van-e az 
érzelmi jelleg, amely Trianon esetében 
különösen izgalmas kérdés� Figyelünk a 
források, ezen belül az elsődleges források 
szerepére, jellegére (feladatorientált vagy 
szöveget alátámasztó)� Külön fontosnak 
ítéljük a térképek szerepét, a következő 
fókuszpontokkal: mennyi, milyen típusú, 
mi a célja és mennyire informatív�

A trianoni békediktátum megjelenése

Hosszú Gyula az 1914 és 1945 közötti 
eseményekről szóló tankönyve a Versailles 
című fejezetben taglalja a béke tartalmát 
és a vele kapcsolatos eseményeket�164 A 
magyarokkal kötött béke az egyetemes 
történet részeként szerepel a könyvben 
és 5 oldalt „kap”, ami terjedelmét tekintve 
igen nagynak tekinthető� Az anyag érde-
kessége, hogy szerző által írt szöveg nincs 
163 Dárdai	Ágnes:	A tankönyvkutatás alapjai.	Budapest–

Pécs,	Dialóg	Campus,	2002,	66–67.
164 A század fele, 1914–1945.	 Szerk.	 Hosszú	 Gyula.	

Budapest,	 Alternatív	 Közgazdasági	 Gimnázium,	
1996, 57–69.



Számos könyv közöl részleteket gróf Apponyi Albert béke-
konferencián elhangzott beszédéből. A képen Apponyi Al-
bert a Magyar Állami Operaháznál, 1930-ban. Fortepan / Kiss 
Gábor Zoltán adományozó, 45419-es kép.
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ebben a részben, gyakorlatilag forrásokból 
és egy kronológiai részből áll� Az időrendi 
rész tárgyilagosan ír a fontosabb esemé-
nyekről 1920� január 14-étől június 4-éig� 
Ezt követően a trianoni békeszerződés 
válogatott cikkelyei következnek, melyben 
főleg a katonai rendelkezésekről és a jóvá-
tételről esik szó� A területi elcsatolásokat 
egy térkép segítségével ábrázolja, ezen 
nagyon elnagyoltan vannak megjelenítve 
a különböző részek� A régiókat nem nevezi 
meg, és nincs külön feltüntetve, hogy 
mennyi magyar ember került az egyes álla-
mokhoz� Ezt követően több, mint másfél 
oldalon keresztül Apponyi Albert konfe-
rencián elhangzott beszédét olvashatjuk, 
kisebb-nagyobb megszakításokkal, majd 
rövid részek következnek a szomszédok 
reagálásáról, Harold Nicolson brit diplo-
mata magyarokhoz fűzött érzelmeiről, 
valamint az aláírásról� Értékeléseket a 
szerző Romsics Ignác, valamint Juhász 
Gyula történészektől idéz�165 E rész utal 
a szomszédos országok igényei kapcsán 
Csehszlovákia „mohóságára”, vala-
mint a „mértéktelen követelésekre”� A 
szöveges részek után újabb forrás követ-
kezik, amely egy igen részletes táblázatba 
szedve ismerteti az elcsatolt területek és 
népesség mennyiségét, arányait, valamint 
azt, hogy a mezőgazdaság, infrastruktúra 
szempontjából lényeges részek milyen 
arányban kerültek határon kívülre�166 A 
fejezet végén a szerző a menekülteknek 
egy oldalt szán (egy kép a vagonlakókról, 
egy kis táblázat a Magyarországra mene-
kültek számáról, valamint egy Ránki 
Györgytől vett szöveg)�167 Összességében 
a szövegben nincs igazán hangsúlyozva 
a béke diktátum jellege, valamint az 
sem, hogy milyen tragikus következ-
ményekkel járt ez az ország számára� A 
források feltűnően hosszúak, sok esetben 
a leíró részt helyettesítik, egyes esetekben 
alátámasztják azt� Feladatok, kérdések 

165 Uo.	 67.	 Eredetiben:	 Romsics	 i. m.	 1982.;	 Juhász	
Gyula:	A	magyar	revíziós	célok	és	a	nagyhatalmak.	
História,	1990.	március,	15–17.

166	 A	 táblázatban	 Horvátországgal	 együtt	 szerepel	 a	
„Magyar	Birodalom”.

167	 Eredetiben:	 Ránki	 György:	 Nemzeti	 sérelemből	
jobboldali	 radikalizmus.	 In:	 Magyarok a Kárpát-
medencében.	Szerk.	Glatz	Ferenc.	Budapest,	História	
könyvek,	Pallas,	1989.

nincsenek� Térkép csak egy szerepel ebben 
a részben, bár a fejezet korábbi része-
iben van külön térkép az Osztrák-Magyar 
Monarchia felosztásáról, valamint a 
kisantant országairól és Lengyelországról 
is� Erőssége a fejezetnek, hogy jól hang-
súlyozott a szomszédos államok állás-
pontja és érvrendszere, ellenben nem 
ártott volna leíró rész a magyar oldal véle-
ményéről sem� A kronologikus rész utolsó 
eseménye a diktátum aláírásának hely-
színeként a Kis-Trianon kastélyt nevezi 
meg,168 miközben néhány oldallal később 
a Romsics Ignáctól vett idézet „a Trianon 
kastély nagyterméről” beszél�169

Herber Attila, Martos Ida, Moss László 
és Tisza László történelemkönyvében 
Trianon a Forradalmak és háborúk c� 
fejezet első része�170 A szerzők itt szólnak 
az első világháború utáni béketárgyalá-
sokról, először egy általános részben, majd 
ezt követően az egyes vesztes államokra 
168 A század fele i. m. 1996,	64.
169 Uo.	67.
170	 Herber	 Attila	 –	 Martos	 Ida	 –	 Moss	 László	 –	 Tisza	

László:	 Történelem 6. 1914-től 1990-ig.	 Budapest,	
Reáltanoda	Alapítvány,	1997.
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vonatkozó döntéseket ismertetik�171 A 
magyarokkal köttetett béke bekeretezve, 
a többitől eltérő színnel van ugyan feltün-
tetve, de terjedelmét tekintve alig több, 
mint a németekre kényszerített diktátum 
leírása�172 A törzsszöveg a körülményeket, 
az aláírás előzményeit, szereplőit, illetve a 
magyar ellenérvek bemutatását nélkülözi� 
A béke tartalmát, százalékos arányú terü-
leti és népességbeli elcsatolásokat említ� 
Szerepelnek a hadi korlátozások, illetve 
számszerűsítve 3,4 millió magyar határon 
túlra kerülése� A szöveg vastag betűvel 
szedve említi, hogy a nemzeti önrendel-
kezés joga sérült a béke kapcsán, és bár a 
következményekről itt nincs szó, a döntés 
korabeli elfogadhatatlanságát említi a 
tankönyvi rész� A téma elsajátítását egy 
táblázat segíti, amelyben az egyes orszá-
gokhoz csatolt területek négyzetkilomé-
terben vannak megadva, valamint az is 
olvasható, hogy mennyi lakossal gyarapo-
dott az adott utódállam� Ezen kívül vala-
mivel később egy térkép látható a béke 
utáni Kárpát-medencéről, ahol különböző 
színekkel, jól láthatóan vannak szedve az 
elcsatolt területek� Feladat, kérdés nincs 
a téma kapcsán� A tankönyv erénye, hogy 
színes és jól szemléltet, ellenben kevéssé 
informatív, a béke jelentőségét nem hang-
súlyozza eléggé, nem tér ki a következmé-
nyekre� Szerkesztés szempontjából nem 
szerencsés, hogy a kimaradó részeket 
jóval később található kisebb, a magyar 
történelembe dolgozott egységek vala-
melyest „pótolják”�173 Ez utóbbi részben 
van utalás arra, hogy gróf Apponyi Albert 
vezette a békedelegációt, és itt írnak a 
békeszerződés tragikus következménye-
iről is�  A szöveg az aláírás helyszíneként 
szintén a Kis-Trianon kastélyt említi�174

A Bihari – Dupcsik – Repárszky-féle 
tankönyvsorozat (A befejezetlen múlt) 
szempontunkból lényeges része az ötödik 
kötet, amelyet Bihari Péter írt� Ez a 
kötet az Európa fölénye és katasztrófája 
(1867-1930) címet kapta�175 A tankönyv 
171 Uo. 33–37.
172 Uo. 35–36.
173 Uo. 132–134.	
174 Uo.	134.
175	 Bihari	Péter	–	Dupcsik	Csaba	–	Repárszky	Ildikó:	Európa fölé-

nye és katasztrófája, 1867–1930.	Budapest,	Műszaki,	2001.

hetedik része a Forradalmak és békeszer-
ződések címet viseli, ennek egyik fejezete 
a trianoni békéről szól (Az ellenforradalmi 
rendszer hatalomra kerülése, 1919–1921)� 
A Trianonról szóló rész forrásokkal együtt 
egy oldalt tesz ki�176 A törzsszöveg mellett 
vannak források (például Apponyi Albert 
beszédének rövid részlete) és név-, vala-
mint fogalommagyarázatok (Gróf Teleki 
Pál, Vörös térkép, Alexandre Millerand, 
aláírás)� A szöveg nagy része – amelyben 
szerepelnek idézetek is – a béke aláírá-
sának körülményeiről szól, a végén két 
bekezdés taglalja az aláírás helyét, idejét, 
a béke tartalmát, valamint a következ-
ményeket� Az elcsatolások kapcsán csak 
alapadatok szerepelnek, illetve említés 
van arról, hogy népszavazást a béke nem 
írt elő sehol� Az utolsó bekezdés szól arról, 
hogy 3,3 millió magyar került idegen 
fennhatóság alá, illetve hogy az ország 
ezt követően etnikailag homogén állammá 
vált� A szöveg közben található egy térkép, 
amely a nemzetiségeket ábrázolja a törté-
nelmi és a trianoni Magyarországon – 
ezen adatok nélkül, nem túl informatív 
módon mutatják be az egyes nemzeti-
ségeket� A téma része egy hat kérdésből 
álló feladatsor, amely a gondolkodtatást, 
a vitakészséget, az érvelést és némi kuta-
tómunkát hivatott szolgálni� A Bihari-féle 
kötet sem használja a békediktátum kife-
jezést, ám igyekszik azt a magyar törté-
nelmi események kontextusába helyezni� 
A következményekre való utalás inkább 
csak feladat szintjén történik meg, a leírás 
nélkülözi az érzelmeket, illetve a béke igaz-
ságtalan volta mellett sem különösebben 
foglal állást�

Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó 
Történelem IV. című tankönyve kilenc feje-
zetben és egy mellékletben taglalja a 20–21� 
századot az első világháborútól a 2000-es 
évek elejéig�177 A trianoni béke a Horthy-
korszak címmel ellátott fejezetben található� 
Magáról a békéről, az ezzel kapcsolatos 
forrásokat is beleértve három oldalon 
keresztül olvashatunk�178 E tankönyvben is 

176 Uo. 252–253.
177	 Dupcsik	 Csaba	 –	 Repárszky	 Ildikó:	 Történelem	 IV.	

Budapest,	Műszaki,	2008	[Első	kiadás:	2004].
178 Uo.	95–97.



A Trianon elleni tiltakozások a két világháború közötti magyarországi közhangu-
latot ábrázolják. A képen egy Szent Gellért téren tartott Trianon elleni tiltakozás. 
Fortepan / Album009, 116476-os kép.
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a magyar történelembe ágyazva, 
nem külön leckeként jelenik 
meg� A törzsszöveg igen röviden 
foglalja össze az alapadatokat� 
Nevesíti az elveszített régiókat, 
említi a 3,3 millió, határon 
túlra került magyart, valamint 
egy mondatban a fegyverke-
zési korlátozásokat és a jóvá-
tételt� Az említettek mellett a 
béke aláírásának körülmé-
nyei itt is szerepelnek, külön 
kiemelve, hogy a békét a Nagy-
Trianon kastélyban írták alá�179 
A törzsszöveg apró betűs része 
Apponyi érveléséről és a döntés-
hozók szempontjairól szól, itt 
említik meg a Vörös térképet, 
amelyhez a szövegben nincs magya-
rázat� A leírás tárgyilagosnak tekinthető, 
a környező államok igényeit szándékosan 
eltúlzottnak nevezi a szerző, de ezt leszá-
mítva nincs benne értékelés és a diktátum 
jellegre való utalás sem� A tankönyvet 
már a kétszintű, forrásközpontú érettségi 
rendszer bevezetése után adták ki, ezért 
sok forrás található benne� Gyakorlatilag 
mindenféle típusú forrás szerepel a 
könyvben, ezek funkciója nemcsak szöveg-
alátámasztó és gondolkodtató, hanem 
a következmények kapcsán szövegpótló 
is� Három, a konferenciával kapcsolatos 
szöveges forrást is olvashatunk (közte 
Apponyi Albert beszédének egyes elemeit), 
mindhárom után kérdések szerepelnek, 
a gondolkodtatás és vitára késztetés 
érdekében� Ezen kívül négy térkép is 
található a békével kapcsolatban, egy a 
szomszédos országos területi igényeiről, egy 
a történelmi Magyarország felbomlásáról, 
egy a gazdasági következményekről, negye-
dikként pedig a Vörös térkép� Az utolsó 
oldalon újabb képek, illetve plakát található: 
egy kép a Magyarországra menekültekről, a 
Revíziós Liga tiltakozó nagygyűléséről, vala-
mint két plakát a béke fogadtatásáról� Az 
esemény következményei tehát nincsenek 
a törzsszövegben, a tankönyv ennek kibon-
tását a tanári feladatkörbe sorolja� A válto-
zatos forrásközlés pozitívum, ellenben a 
törzsszöveg meglehetősen rövid�

179 Uo.	96–97.

A Kovács István és Kovácsné Bede Ágnes 
által írt történelemtankönyv is az első világ-
háborúval kezdődik, és napjainkig tart�180 
A trianoni béke a harmadik, Két világhá-
ború közötti Magyarország című fejezetben 
található, annak is az ötödik részében (A 
konszolidáció kezdete)� Ennek a trianoni 
események nagyjából a felét töltik ki�181 A 
témánkkal kapcsolatos rész két egységből 
áll, az első címe Trianoni béke, a máso-
diké pedig Trianon mérlege� A törzsszöveg 
rögtön egy kérdésfelvetéssel kezdődik: 
„Miért tekinthető a trianoni békeszer-
ződés a magyar történelem egyik legna-
gyobb tragédiájának?”182 Megjelenik tehát 
az esemény tragédia mivolta, ami a koráb-
biakban ilyen explicit módon kevéssé volt 
jelen� A törzsszöveg a béke körülményeit 
kevésbé járja körül, és inkább a tartalmára 
fókuszál� A területi csonkítás mellett a 
lakosság lélekszámának csökkenése is 
szerepel a szövegben, a 18,2 millióból – a 
korábbiaktól eltérő adatként – 7,9 milliót 
jelöl meg, mint „maradék”� Ezt követően 
jön az egyes régiók felsorolása, és az, 
hogy melyik államhoz kerültek, a határon 
kívülre került magyarok számával és 
eloszlásával� A katonai rendelkezésről és 
a jóvátételről is szól a szöveg�183 Ezután 
fejtik ki az esemény következményeit, a 
reakciókat, megjelenik az irredentizmus 
180	 Kovács	 István	–	Kovácsné	Bede	Ágnes:	Történelem 

tankönyv 12. osztálynak. 20. század.	 Debrecen,	
Pedellus,	2008	[Első	kiadás:	2001].

181 Uo. 89–90.
182 Uo.	89.
183 Uo.	90.
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és revízió fogalma is, ezek kapcsán a béke 
megváltoztatásának két elképzelése� A 
szöveg a soproni népszavazással zárul� A 
tankönyvszerzők a béke megkötése utáni 
országos felháborodást is hosszabban 
taglalják, mint elődeik� A politikai, társa-
dalmi mellett kevés szó esik a gazda-
sági következményekről, illetve a béke 
diktátum jellege sincs kidomborítva� 
Mindkét oldalon találhatók források, 
egy szöveges, összehasonlító forrás, egy 
viszonylag információgazdag és a külön-
böző színekkel jól szemléltetett térkép 
az elcsatolt területekről, két plakát a 
magyarság lelkiállapotáról, valamint egy 
táblázat arról, hogy az OMM utódállamai 
közül melyikhez mekkora terület és hány 
fő (köztük mennyi magyar) került a béke 
keretein belül� A tankönyv nagy erénye, 
hogy színes, így a források jól szemlélte-
tettek, ez pedig kifejezetten diákközpontú 
megközelítésre utal� Az előző könyvekben 
részletesen szereplő békekörülmények 
ugyanakkor elnagyoltak (Apponyi Albert 
beszédét például egyáltalán nem említi)�

Szintén a 2000-es évek szabályzásainak 
megfelelő szellemben készült a Száray 
Miklós–Kaposi József szerzőpáros könyve, 
a Történelem IV., amely a korábbi kettőhöz 
hasonlóan az első világháborúval kezdi 
az eseményeket, és napjainkig jut el�184 
A tankönyv nagyobb léptékű fejezetekre 
tagolt, keverednek a magyar és az egye-
temes történeti részek� Az öt fejezetből 
az első az első világháborúról, a forra-
dalmakról és a békékről szól, ezen belül 
a hetedik rész címe: A trianoni békeszer-
ződés� A tankönyv tehát egyedülálló 
módon külön leckeként tünteti fel a békét, 
emellett terjedelmét tekintve is nagy jelen-
tőséget tulajdonít a témának (hét oldalon 
keresztül foglalkozik vele)�185 A feldolgozás 
is teljesen másféle az eddigiekhez képest, 
először a szöveges leíró rész, ami kevéssel 
több, mint egy oldal, majd ezt követően 
majdnem hat oldalon keresztül követ-
keznek a források� A leíró rész többször 
utal arra, hogy a béke az ország számára 

184	 Száray	 Miklós	 –	 Kaposi	 József:	 Történelem IV. 
Középiskolák, 12. évfolyam.	 Budapest,	 Nemzeti	
Tankönyvkiadó,	2012	[Első	megjelenés:	2006].

185 Uo. 40–46.

traumával járt, valamint említi annak 
diktátum jellegét is� Az etnikai vonatko-
zások kapcsán „különösen fájdalmas és 
nehezen magyarázható” döntésről tesz 
említést, a kisebbségi magyarokat ért 
atrocitásokat is általánosságban megem-
líti, valamint jelzi, hogy a béke elmélyítette 
az országok közötti feszültségeket� Máshol 
a béke „nyilvánvaló igazságtalanságairól” 
olvashatunk, amelyek „megnehezítették 
az azóta is trianoni traumának nevezett 
problémakör feldolgozását”� Az értékítélet 
újszerű a korábbiakhoz képest, emellett 
a szöveg is részletes� A soproni népsza-
vazást is említi, mint az egyetlent, ahol 
referendum dönthetett a hovatartozásról� 
A források igen széles skálán mozognak 
típus tekintetében: hét, a korszakban 
született szöveges forrás (például az 
Apponyi-beszéd, a béke tartalmi szabá-
lyozása), újszerűen egy diagram (ez az 
utódállamok etnikai vonásaira hívja fel a 
figyelmet), táblázatos forrás (a népesség-
változásról és az anyanyelvhasználatról), 
valamint egy kép és két plakát (előbbi 
a Nagy-Trianon kastélyról, utóbbiak a 
béke igazságtalanságáról) jelenik meg� 
Minden előbb említett forráshoz kapcso-
lódnak kérdések, a feladatok a szöveget 
támasztják alá, jól láthatóan szembesítik 
az olvasót a béke tragikus következmé-
nyeivel� Különösen fontos, hogy a három 
térkép közül az egyik Teleki Pál Vörös 
térképe – tekintve, hogy a tankönyv színes, 
így jól láthatók a magyarok által lakott 
területek� A másik két, informatív térkép a 
béke gazdasági és katonai vonatkozásairól 
szól� A béke tartalmát illetően adatokkal 
inkább a források szolgálnak� A korábbi-
akhoz képest új elem az is, hogy konkrét 
példákat hoz egy-egy később is problémát 
jelentő döntés kapcsán, például a salgó-
tarjáni dupla sínpár egyikének felszedését 
a katonai felvonulás nehezítése miatt� A 
szerzőpáros a korábbiakhoz képest kidol-
gozottabb, alátámasztott értékeléstől sem 
mentes témafeldolgozást nyújt az olvasó 
számára – a struktúrát tekintve viszont 
szerencsésebb lett volna, ha a törzsszöveg 
mellett szerepelnének a források�

A tankönyvek egyre inkább abba az 
irányba haladnak, hogy a trianoni béke-
diktátum kapcsán összegzés helyett több 



Míg korábban a Kis-Trianon kastély volt helyszínként megadva, az újabb köte-
teknél már a Nagy-Trianon kastély az általános.
Kép a Nagy-Trianon kastélyról. Wikimedia Commons
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oldalról megvilágított, infor-
matív jellegű anyagot közvetít-
senek a diákok felé� A tankönyv 
és a különböző kiegészítések 
egyre gyakrabban színesek, ami 
a szemléltetést segíti� A források 
száma növekszik, skálája széle-
sedik, ami a forrásalapú okta-
tást és a kompetenciafejlesztést 
szolgálja� A feladatok a tananyag 
elmélyítését szolgálják, és a 
tanulókat gondolkodásra kész-
tetik� A tankönyv szerzői egyre 
gyakrabban lépnek túl a puszta 
tényeken, és Magyarország 
történetének egyik legtragiku-
sabb eseményének nevezik Trianont, 
amelynek következményei a mai napig 
érződnek� A béke diktátum jellege ugyan-
akkor csak a 2012-es Száray–Kaposi 
kiadványban jelenik meg� Terjedelmi 
szempontból – leszámítva az elsőként 
vizsgált Hosszú Gyula-féle tankönyvet 
– a későbbi kötetek általában több teret 
szánnak a témának� Általánossá vált, 
hogy a magyar eseménytörténeti részbe 
ágyazzák a békediktátum tárgyalását, 
minthogy előrelépés mutatkozott abban 
is, hogy a béke tartalmának sokrétű 
következményeiről a források mellett a 
törzsszöveg is szól� Az aktuális tudásanyag 
is kezdett beépülni a tankönyvekbe: míg 
korábban általában a Kis-Trianon kastély 
volt helyszínként megadva, az újabb köte-
teknél már a Nagy-Trianon kastély az 
általános�

A kisebbségbe került magyarok a két világ-
háború között

Hosszú Gyula munkája 13 oldalon (!) 
keresztül értekezik a szomszéd államok 
magyar kisebbségének helyzetéről�186 
E leckében van részletes és informatív 
törzsszöveg, amely mellett és közben 
szöveges források, táblázat, rövid portrék, 
képek találhatók� A szöveg kitér az 
önszerveződés akadályaira, a kisebbségi 
érdekképviseletre, valamint sérelme-
ikre (az egyházakat ért támadásokra, az 
iskolákra, az anyanyelvet és a kulturális 
életet érő atrocitásokra)� Ezt követően a 

186 A század fele i. m. 1996,	124–136.

szerző két magatartástípust állít egymás 
mellé, a kisnemzeti szerep vállalása 
kapcsán Szvatkó Páltól idéz hosszabban, 
majd a kisebbségi sors mint „erkölcsi 
lehetetlenség” gondolatáról Makkai Sándor 
értekezését olvashatjuk�187 Említést tesz a 
határon túli közösségépítésben tevékeny 
szerepet vállaló személyiségekről (Szüllő 
Géza, Kós Károly), valamint a magyar 
politikai szerveződéseket is bemutatja� 
Ezeken kívül a különböző általános, vagy 
egyedi jellegű atrocitásokról olvashatunk 
– idézetekkel alátámasztva –, legbővebben 
Románia kapcsán� Egy forrás a 
Népszövetség tehetetlenségét boncol-
gatja, bemutatva a sérelem orvoslásának 
nehézkes mechanizmusát� A szöveg rész-
letes és információgazdag�

Bihari Péter nem szentel külön részt a 
témának, a Konszolidáció Magyarországon 
című fejezet ugyanakkor bemutatja a 
húszas évek magyar külpolitikáját, röviden 
kitérve a revízió fogalmára, a soproni 
népszavazásra, valamint a kisantant 
megalakulására�188 Ennek a fejezetnek 
az utolsó része az Irredenta propaganda 
címet kapta, ahol a revíziós törekvésekről 
van szó, és Lord Rothermere-ről 
olvashatunk�189

187 Uo. 129.	 Eredetiben:	 Szvatkó	 Pál:	 Magyarok	 a	
határon	 túl. Szép Szó,	 1937.	 június,	 166–179.;	
Makkai	Sándor:	Nem	lehet.	Láthatár,	1937.	február,	
49–53.

188	 Bihari	–	Dupcsik	–	Repárszky	i. m.	2001,	285.
189 Uo. 289–290.



„Ha valaki, akkor elsősorban Esterházy János az, aki valóban 
életét áldozza a magyarságnak és a magyarságért” – idéz 
egy kortárs beszámolót Salamon Konrád kötete. Kép: Wiki-
media Commons.
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A Dupcsik–Repárszky-féle tankönyv 
Magyarországi kisebbségek – magyar 
kisebbségek címmel négy oldalt szentel 
a témának, ezen belül a határon túli 
magyarokról egy igen rövid, kb� fél oldalas 
szöveg olvasható Magyarok a környező 
országokban címmel�190 Ebben a szerzők 
utalnak a magyarok ellen elkövetett 
jogsértésekre, asszimilációs törekvésekre, 
az oktatás és az anyanyelv visszaszorítá-
sára� A szöveg szól arról, hogy a magyarok 
a kisebbségi helyzetüket csak ideiglenes 
állapotnak tekintették�191 Kép, forrás, név 
nincs említve a témával kapcsolatosan, és 
feladat, kérdés sincs�

Kovács István és Kovácsné Bede Ágnes 
történelemkönyvében a két világhá-
ború közötti Magyarországról szóló feje-
zetben külön rész foglalkozik a határon 
túli magyarsággal� A szerzőpáros három 
oldalon keresztül foglalkozik a témával, 
a kisebbségvédelemmel, illetve annak 
hiányával, valamint röviden szól a kisan-
tantállamokban élő magyarok helyzeté-
ről�192 A leckét indító kérdés a következő: 
„Miért volt különösen nehéz a magyar 
kisebbségek helyzete?” Forrásként két 
kép látható, az egyik a vagonlakókról 
szól, a másik a magyar menekülteket 
ábrázolja� Később még egy kép látható 
Esterházy Jánosról, a csehszlovákiai 
magyarság szószólójáról� Ezen kívül 
szöveges forrásokkal (visszaemlékezés, 
kisebbségvédelmi rendelkezés részlete), 
valamint két színes diagrammal (Erdély és 
Csehszlovákia népeiről) találkozhatunk� 
A leckében egy Jugoszláviához kapcso-
lódó térkép a magyar többségű terüle-
tekre helyezi a fókuszt� Az egyes álla-
mokban tapasztalható helyzet kapcsán a 
szöveg szól a magyar önszerveződésekről, 
pártokról, illetve személyekről� Ausztria 
és az ott élő szórványmagyarság nincs 
említve a szövegben� A szöveg egy részében 
itt már „trianoni sokkról” írnak a szerzők�

A Száray–Kaposi-féle tankönyv a trianoni 
békediktátum utáni kisebbségbe került 
magyarok helyzetét nem külön témaként, 

190	 Dupcsik	–	Repárszky	i. m.	2008,	120–121.
191 Uo. 121.
192	 Kovács	–	Kovácsné	i. m.	2008,	111–113.

hanem egy nagyobb tematikus egység 
részeként kezeli (A kisebbségbe került 
magyarság helyzete a 20. században)� 
Ennek első egysége a Trianon utáni 
helyzet, amely alig fél oldal�193 A határon 
túliakról szóló összefoglaló szöveg kitér a 
magyar tömbök megbontására, az asszi-
milációs törekvésekre, a magyar repatri-
álókra, a magyarok arányának csökke-
nésére, az élénk irodalmi életre, valamint 
az egyházak szerepére� Ehhez a részhez 
csaknem két oldalnyi forrás található, 
három szöveges (a csehszlovákiai hely-
zetről, Esterházy Lujza Szívek az ár ellen 
c� munkájából),194 valamint öt táblázat a 
különböző elcsatolt régiók nemzetiségi 
összetételének változásairól�

A Trianon utáni nemzetiségi helyzet 
tárgyalása a tankönyvekben nagyon 
változatos, gyakorlatilag mindkét véglet 
tapasztalható� Hosszú Gyula könyve – 
bár messze a legterjedelmesebb – tanulói 
szempontból talán kevéssé motiváló, mint 

193	 Száray	–	Kaposi	i. m.	2012,	259.
194 Uo.	Eredetiben:	Esterházy	Lujza:	Szívek az ár ellen.	

Budapest,	Püski,	1991.
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a Kovács-Kovácsné-féle tankönyv� Teljesen 
új megközelítést jelent a Száray-Kaposi-
féle könyv, amely e témát a demográfiához 
hasonlóan kiemeli a 20� század résztémái 
közül, és az egész századot tekintve elemzi 
a határon túli magyarok helyzetét� Ennek 
előnye, hogy egy rálátást, fejlődés/vissza-
fejlődés-történetet enged az olvasónak, 
hátránya, hogy az információk nem egy 
helyen találhatók meg�

Revíziós lépések

Hosszú Gyula könyve nagy terjede-
lemben, több leckében tárgyalja a revíziós 
eseményeket� Először a Magyarország 
(1931–1939) c� fejezetben, a Két kormány 
sorsa c� részben esik szó két oldalon 
a revízió első lépéséről, az első bécsi 
döntésről�195 A 13 soros részben utal a 
megelőző komáromi tárgyalásokra is� A 
tárgyilagos szöveg mellett három forrás 
is található, két kép (az egyiken katonák 
bontják el a komáromi hídról az akadá-
lyokat, a másikon az aláírás eseménye), 
valamint egy szöveges forrás Horthy Miklós 
emlékirataiból a kassai bevonulásról� Ezt 
követően a második világháborús feje-
zetben esik szó újabb területi visszacsa-
tolásokról�196 A Teleki-kormányról szóló 
részt Kárpátalja birtokbavételével kezdi 
a szerző: mint önerőből történő sikerről, 
német jóváhagyással lezajlott eseményről 
ír� Egy képi forrás a szöveg mellett az 
újralétesült magyar-lengyel határon 
történő kézfogást örökíti meg� Kevéssel 
ezután következik a második bécsi döntés 
leírása, amely az eddigieknél hosszabban 
taglalja Észak-Erdély és a Székelyföld 
visszaszerzésének körülményeit és követ-
kezményeit (például az el nem kötele-
zettség feladását)� A szöveg úgy értékeli, 
hogy csak kisebb atrocitásokra került 
sor, legkirívóbbként a románokat sújtó 
ördögkúti lövöldözést említve� A szöveghez 
három forrás is fűződik, egy plakát és két 
kép, mindhárom alatt magyarázószöveg� 
Ezt követően Jugoszlávia megtámadása a 
téma, ahol a magyar csapatok gyengesé-
géről ír a szerző, majd két oldalnyi forrás 

195 A század fele i. m. 1996,	278–279.	
196 Uo. 294–301.	 Eredetiben:	 Horthy	 Miklós:	

Emlékirataim.	Buenos	Aires,	1953.

következik Erdély visszacsatolásával 
kapcsolatban (Kállay Miklós visszaemlé-
kezése és az említett ördögkúti eset)�197 
Fontos forrásként két térképet látha-
tunk a területi visszacsatolásokról, azok 
mértékét négyzetkilométerben is kifejezi� 
Külön lecke szól a visszatérés nehézsége-
iről, amelyben sokak csalódása, a határon 
túl maradók sorsa és az újvidéki razzia 
kerül sorra�

A Herber Attila–Martos Ida–Moss László–
Tisza László-féle könyv először az egye-
temes történeti rész kapcsán említi a 
magyar revíziós sikert, itt mindössze négy 
sort szánva az első bécsi döntésnek, azt a 
lengyel területszerzéssel együtt említve�198 
Később két és fél sorban ír a visszatértek 
létszámáról és a visszakapott 12 000 
négyzetkilométerről�199 Az oldal alján 
három sorban olvashatunk Kárpátalja 
visszaszerzéséről is, a német jóindulatot 
hangsúlyozva� A Teleki-kormány tagla-
lása kapcsán újabb négy sor szól erről 
az eseményről, itt már szerepel dátum, a 
visszacsatolt terület mértéke és a lakosság 
is, azzal együtt, hogy a szöveg hangsú-
lyozza, hogy a visszatért lakosság csupán 
12,7%-a volt magyar�200

A Dupcsik–Repárszky-tankönyv is több 
helyen említi a revíziós lépéseket� Az 
első bécsi döntés a Horthy-korszak című 
fejezeten belül található, Imrédy Béla 
kormányzásánál�201 Itt egy bekezdés 
foglalkozik a témával, kitérve rá, hogy 
1 millió lakos, valamint a Felvidék és 
Kárpátalja déli része került vissza� Néhány 
oldallal később egy másik lecke része-
ként szól Magyarország revíziós sikereiről 
és az ezzel kapcsolatos nehézségekről� A 
kötet 5 milliós (!) nemzetiségi lakosság 
Magyarországra kerüléséről ír – ez nyil-
vánvalóan téves adat�202 A többi revíziós 

197 A század fele i. m. 1996,	 298.	 Eredetiben:	 Kállay	
Miklós:	 Magyarország miniszterelnöke voltam, 
1942–1944, I-II.	 Budapest,	 Európa,	 1991;	 Kádár	
Gyula:	A Ludovikától Sopronkőhidáig, I.	 Budapest,	
Magvető,	1978.

198	 Herber	et.	al.	i. m.	1997,	92.
199 Uo. 152.
200 Uo. 165.
201	 Dupcsik	–	Repárszky	i. m. 2008, 112. 
202 Uo. 121–122.	A	visszatért	összlakosság	volt	kb.	5,4	
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esemény később, három oldalon keresztül 
olvasható,203 előbb röviden (négy sor) 
Kárpátalja „megszállása” a téma, majd 
a következő oldalon a második bécsi 
döntésnél már adatokat is olvashatunk, 
a negyedik revízió kapcsán pedig konkrét 
területeket és lakosságszámot közöl�204 
E szöveg is kitér az újvidéki mészár-
lásra� A tankönyv kis teret szentel a négy 
eseménynek, és nem következetes az 
adatok említése terén�

A Kovács–Kovácsné-féle tankönyv egy 
egész oldalt szán az első bécsi döntésnek, 
körülményeinek, adatokat közöl, és kitér 
a Csehszlovákiánál maradt területekre 
is�205 A szöveges és képi forráshoz tartozó 
feladatok többek között a revízió gyakor-
lati nehézségeire kérdeznek rá� A követ-
kező oldalon a Teleki-kormány keretei 
között szól Kárpátalja visszacsatolá-
sáról, öt sorban, az alapadatokat feltün-
tetve,206 később külön leckében tárgyalva 
Magyarország második világháborús 
részvétele kapcsán olvashatunk a további 
részletekről�207 A második bécsi döntésről 
szólva taglalja a sikerek árát, majd követ-
kezik a délvidéki visszacsatolás, az újvi-
déki vérengzést is megemlítve� A térképek 
hiányoznak, ettől függetlenül informatív 
és lényegre törő a szöveges rész�

A Száray–Kaposi-féle tankönyv a világ-
háború előzményeinél tesz említést 
külön részben az első bécsi döntésről, 
azt a lengyel területi gyarapodással 
együtt tárgyalva�208 Az erősödő náci befo-
lyást ők is említik, illetve azt is, hogy a 
döntést magyar részről lelkesedés övezte� 
A területről és az elcsatolt népességről 
csak annyi információt kapunk, hogy 
a lakosság 82%-a volt magyar� Négy 

millió	 ember,	 ennek	 50%-a	 volt	 magyar	 és	 50%-a	
nemzetiségi	lakosság.	Az	adatok	bővebben	például:	
Vizi	 László	 Tamás:	 A sérelmi politizálástól a nem-
zeti összetartozásig. Trianon, revízió, határkérdés, 
nemzetegyesítés (1920–2010).	Budapest,	CEPOLITI,	
2016,	86.

203	 Dupcsik	–	Repárszky	i. m. 2008, 139–141.
204 Uo. 141.
205	 Kovács	–	Kovácsné	i. m.	2008,	106.
206 Uo. 107.
207 Uo. 152–153.
208	 Száray	–	Kaposi i. m. 2012,	104.

szöveges forrás is olvasható a müncheni 
egyezménnyel és az első bécsi döntéssel 
kapcsolatban, de festmény is látható 
Horthy Miklós Kassára való bevonulá-
sáról� A könyv Magyarország háborúba 
sodródása című leckéjében olvashatunk 
a további három revíziós eseményről�209 
Kárpátalja visszaszerzését röviden írja 
le, a második bécsi döntést hosszabban 
taglalja, megemlíti a problémákat 
(költözések, háromhatalmi egyezményhez 
való csatlakozás, jelentős számú román 
lakosság Magyarországhoz kerülése), 
azonban adatok itt sincsenek� A délvidéki 
revízió kapcsán említést kap, hogy 40% 
a magyar lakosság aránya, de konkrét 
számok itt sincsenek� Forrásokkal bőven 
ellátott leckéről van szó: két szöveges forrás 
és három informatív térkép kérdésekkel, 
de három képet/festményt is láthatunk 
benne� Az újvidéki razziáról Szombathelyi 
Ferenctől idézett forrás olvasható�

A téma feldolgozása – kisebb eltéréseket 
leszámítva – a tankönyvekben hasonló 
módon történik� A revíziók világháború 
előtti és alatti részekre osztódnak, vita 
csupán a kárpátaljai revízió „elhelyezé-
séről” van� A szerzők egységesek abban, 
hogy a lépések német segítséggel, jóváha-
gyással zajlottak, ami fokozatosan szűkí-
tette Magyarország külpolitikai mozgás-
terét� Hosszú Gyula tankönyvének erénye, 
hogy utal azokra, akik a revízió után is 
határon kívül rekedtek�

A párizsi béke

A Herber Attila–Martos Ida–Moss László–
Tisza László-féle tankönyv a második 
világháború utáni magyar események 
között, a koalíciós kormány időszakát 
taglalva érinti a témát, két hosszabb 
bekezdés erejéig�210 Kitér a béke-előkészítő 
tárgyalásokra, megemlíti a Romániával 
szembeni területi igény megfogalma-
zását, ennek elvetését, a Nagy Ferenc-
kormány tárgyalásait, valamint hazánk 
elszigetelt mivoltát� A béke lényegesebb 
területi és jóvátételi pontjait ismerteti� 
A három Csehszlovákiához csatolt falu 

209 Uo. 132–137.	
210	 Herber	et.	al.	i. m.	1997,	275–276.



A párizsi békekonferencián felszólaló Gyöngyösi János kül-
ügyminiszter beszédét több kötet hosszan ismerteti. Kép: 
Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algeme-
en Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945–1989.
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megnevezése mellett ír a fegyveres erők 
korlátozásáról is� A tankönyv értékelése 
szerint a párizsi a trianoni békénél is 
kedvezőtlenebb volt� Ezt azzal igazolja, 
hogy az említett területi veszteségek 
mellett kisebbségvédelmi cikkelyek sem 
szerepeltek benne, valamint hogy a 
szovjet megszállás miatt az ország szuve-
renitása sem állt helyre� A béke leírása 
informatív, és bár a következményekre 
nem utal a szöveg, mindenképpen pozitív 
a Trianonnal való rövid összehasonlítás�

Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó 
tankönyve a Magyarország 1945–1956 
című fejezeten belül taglalja a párizsi békét� 
Itt A koalíciós évek című leckén belül külön 
megnevezéssel szerepel az esemény, ennek 
ellenére a terjedelem feleakkora, mint az 
előző tankönyvnél�211 A szövegkörnyezet 
nem túl szerencsés, két belpolitikai 
téma – újjáépítés és államosítás, illetve a 
szalámitaktika – közé szorítva, mindenféle 
felvezetés nélkül� A konkrét dátum és a 
három Csehszlovákiához csatolt falu és a 
szovjet megszállás itt is említésre kerül� 
Nem említi viszont a kisebbségvédelmi 
törvények hiányát, illetve nem szerepel a 
leírásukban az aláíró személye sem, és az 
előkészítő tárgyalásra, esetleges területi 
igényre sem tér ki�

Kovács István és Kovácsné Bede Ágnes 
tankönyve a Magyarország 1944-től 
napjainkig c� fejezetben a koalíciós 
kormányzás évein belül szól a békéről (A 
párizsi békeszerződés)�212 Az előkészü-
letek kapcsán kiemeli, hogy a magyar 
anyagokat napirendre sem tűzték� A 
három falu kapcsán a szerzők ered-
ményként tekintenek arra, hogy a cseh-
szlovákok által követelt öt helyett végül 
„csak” hármat kaptak meg, valamint 
pozitívumként utalnak az egyoldalú cseh-
szlovák kitelepítési kérés elutasítására 
is� A szöveg foglalkozik a németek kite-
lepítésével, a kollektív bűnösség fogal-
mával és az elv gyakorlati alkalmazásával� 
Erénye a szövegnek, hogy Gyöngyösi 
János külügyminiszter békekonferencián 
elhangzott beszédének részlete forrásként 

211	 Dupcsik	–	Repárszky	i. m.	2008,	190.
212	 Kovács	–	Kovácsné	i. m.	2008,	216.

olvasható, és egy gondolkodtató feladat is 
a magyar külügyminiszter érveire kérdez 
rá� Noha a szöveg végén a nemzeti kisebb-
ségekkel történteket, a kitelepítéseket 
etnikai tisztogatásnak nevezik a szerzők, 
a korábban megjelenő témáktól eltérően 
itt nincs eléggé kiemelve, hogy az esemény 
Magyarország számára újabb tragédiát 
jelentett, valamint a diktátumjellegre is 
csak utalás van�

Száray Miklós és Kaposi József tanköny-
vében a diktatúra kiépítéséről szóló feje-
zetben kap szerepet külön címmel a párizsi 
béke�213 Három rövid bekezdést olvasha-
tunk a magyar reményekről, várakozá-
sokról és csalódásokról, illetve a triano-
ninál is súlyosabb feltételekről� A három 
elcsatolt falu (név szerint nincsenek felso-
rolva) mellett említésre kerül a kisebb-
ségvédelem területén való visszaesés, 
amelynek következménye kitelepítési 
hullám lett� A szovjet megszálló csapatok 
Magyarországon maradása is megjelenik 
a szövegben, viszont itt sem szerepel a 

213	 Száray	–	Kaposi	i. m. 2012, 183.
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diktátum kifejezés� A kifejezetten sok forrás 
közötti két szöveges (az egyik Gyöngyösi 
János beszédének egy részlete) mellett 
kérdések, feladatok� Ezen kívül egy kari-
katúra elemzése is feladatként szerepel a 
békével kapcsolatban, valamint érdekes 
térkép található az amerikai béke-előké-
szítő bizottság határterveiről, amelyen jól 
látszik, hogy a háború alatti elképzelések 
jóval több területet hagytak volna magyar 
kézen, mint ami végül valóság lett�

A párizsi béke – jelentősége ellenére – nem 
minden esetben szerepel külön címmel 
a leírásokban� Az alapadatokat álta-
lában említik a tankönyvek, Trianonnál 
is súlyosabb mivolta, illetve diktátum- és 
tragédiajellege azonban nincs mindenhol 
kiemelve� Fordulópont mivolta és a 
kisebbségvédelmi rendelkezések hiánya 
sincs mindenütt említve, ahogy a kitelepí-
tések és lakosságcserék sem�

Határon túli magyarok a második világhá-
ború után

Herber Attila, Martos Ida, Moss László és 
Tisza László tankönyve rövid terjedelmet 
szentel a témának� A könyv Magyarország 
és szomszédai címmel a revízió utáni idők 
kapcsán szól a Maniu-gárdisták kegyet-
lenkedéseiről,214 valamint a jugoszláviai 
mészárlásról, melynek kapcsán 30 ezer 
halottról és tízezrek munkatáborba szál-
lításáról ír� Ezt követően szól a csehszlo-
vákiai magyarok helyzetéről, Beneš elnöki 
rendeleteiről, a kollektív bűnösségről, 
a kitelepítésekről és a reszlovakizáció-
ról�215 Később a határon túli magyarok 
szocializmus alatti helyzetéről szólva úgy 
értékel, hogy Kádár lemondott róluk, és 
az adott ország belügyének tekintette a 
nemzetiségi kérdést�216 A tankönyv két 
országot említ külön: Romániát, ahol szól 
a Ceauşescu-diktatúráról és a rendszer-
váltás környéki eseményekről (például 
az RMDSZ megalakulása), valamint 
Csehszlovákiát, ahol az iskolahelyzet kilá-
tástalanságára utal és két érdekvédelmi 
szervezet megalakulását (Csehszlovákiai 

214	 Herber	et.	al.	i. m.	1997,	188–189.
215 Uo. 275.
216 Uo. 355.

Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága, 
Független Magyar Kezdeményezés) is 
megemlíti� A szerzők állásfoglalása egy-egy 
kérdés kapcsán világos és megalapozott, 
egyértelmű irányt jelent a témához való 
viszonyulás kapcsán, kimaradt azonban 
Kárpátalja és a Délvidék vizsgálata�

A Dupcsik–Repárszky szerzőpáros 
tankönyve a határon túli magyarok hely-
zetéről a Magyarország a Kádár-korban 
fejezeten belül ír, annak is az utolsó 
leckéjében (Magyarországi kisebbségek 
– magyar kisebbségek, 1945–1988)�217 
A lecke elején a lakosságcseréről és a 
kollektív bűnösségről van szó, majd a 
magyarországi nemzetiségekről és a 
romákról értekeznek a szerzők� Ennek az 
egységnek a végén, külön címmel ellátva 
következik a határon túl élő magya-
rokról szóló rész�218 A szöveg összesen 
négy bekezdést tesz ki� A háború utáni 
megtorlások közül megemlíti a jugoszláviai 
magyarságot érintő, szerb partizánok 
által elkövetett vérengzést, 20-30 ezer 
magyar meggyilkolását, valamint a román 
megtorló akciókat� Ezt követően a szovjet 
hatóságok kárpátaljai deportálására, 
illetve a Beneš-dekrétumokra és a kollektív 
bűnösségre tér ki� A szerzőpáros beszél a 
nemzetiségi jogok korlátozásáról, és arról, 
hogy a helyzet Romániában vált a legrosz-
szabbá� Az utolsó bekezdés a hetvenes 
évek változásairól szól, amikor a magyar 
állam visszafogott kritikával kezdett élni 
a romániai magyarság helyzete miatt� 
A szerzők hozzáfűzik mindehhez, hogy 
a határon túli magyarok helyzetéért az 
ellenzéki csoportok, a népi írók és a 
demokratikus ellenzék is szót emelt� Az 
első forrás Illyés Gyula Válasz Herdernek 
és Adynak című munkájának részlete,219 
majd három kérdés következik a határon 
túliak helyzetéről, illetve az anyanyelvi 
oktatás jelentőségéről� A második forrás 
egy román akadémikus, Mihnea Gheorgiu 
Illyésnek adott durva válasza� A harmadik 
forrás Kádár János 1980-ban elmon-
dott beszédéből származik, amelyben 

217	 Dupcsik	–	Repárszky	i. m.	2008,	233–237.
218 Uo. 236–237.
219	 Eredetileg:	Illyés	Gyula:	Válasz	Herdernek	és	Adynak.	

Magyar Nemzet,	1.	1977.12.25.	13.;	2.	1978.01.01.	9.



Kozmutza Flóra és Illyés Gyula 1979-ben, a fiatal írók lakiteleki találkozóján. Illyés 
nemzeti kisebbségekről szóló esszéiről több kötet említést tesz. Kép: Bahget Is-
kander (https://web.archive.org/web/20190101021714/http://iskander.hu/)
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azt a kívánalmat fogalmazza meg, hogy 
a határon túli magyar kisebbségek 
olyan jogokkal élhessenek, amelyekkel 
a Magyarországon élő nemzetiségek� A 
források esetében érdemes lett volna hatá-
rozottabban fókuszálni a magyarokat ért 
atrocitásokra, ha léthelyzetüket az olvasó 
számára közelebb akarták hozni�

A Kovács István–Kovácsné Bede Ágnes 
szerzőpáros könyvében egy egész feje-
zetet szentel a határon túli magyaroknak� 
A téma az egyetemes történeti részhez 
kapcsolódik, nem pedig a magyar törté-
nelmihez� A leckekezdő kérdés arra össz-
pontosít, hogy bekövetkezett-e változás a 
kommunista időszak alatt a kisebbségi 
magyarok helyzetét illetően� A szöveg 
általános, a kisebbségi létről szóló beveze-
tővel kezdődik, amelyben kitér arra, hogy 
az új rendezésből hiányzik a kisebbségi 
jogvédelem definiálása� Ezt követően a 
kisebbségi lét viszontagságairól olvasha-
tunk� Az anyaország segítségének hiányát 
is taglalja, valamint utal az atrocitások 
következményeire, a népességcsökke-
nésre, a nemzeti identitás gyengülésére� 
Kiemeli, hogy a fennmaradást az egyházi 
kötelékek és az értelmiségi csoportok 
tevékenysége segítette� Legsúlyosabb 
helyzetben lévő csoportként a cseh-
szlovákiai és a kárpátaljai magyarságot 
említi� Ezt követően külön-külön mutatja 
be a szomszédos országok helyzetét� A 
Csehszlovákiáról szóló leírást a lakosság-
csere-egyezménnyel és a reszlovakizációs 
rendelettel kezdi, valamint adattal szolgál 
arra nézve is, hogy a magyarok száma 

1950-ben 350 ezerre, majd a 
legdurvább intézkedések elmúl-
tával, 1974-ben 552 ezerre 
tehető� A szerzőpáros ír arról, 
hogy az anyanyelvű oktatás 
de facto lehetetlenné vált, 
kitér a CSEMADOK szerepére, 
az 1968-as események utáni 
szabályozásokra� Kiemelten 
jelennek meg az itteni magya-
rokat képviselő szervezetek, így 
a Duray Miklós nevével fémjel-
zett Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizottság, 
valamint a Független Magyar 
Kezdeményezés� A Romániáról 

szóló rész a korszakban megalakuló intéz-
mények (Magyar Népi Szövetség, Magyar 
Autonóm Tartomány, Kriterion Kiadó, 
Romániai Magyar Dolgozók Tanácsa, 
Erdélyi Magyar Hírügynökség, RMDSZ) 
és fontos személyek (Balogh Edgár, Szőcs 
Géza, Ara-Kovács Attila, Tóth Károly, Sütő 
András) felsorolása mellett Ceauşescu 
diktatúrájának magyarokat érintő lépé-
seiről szól (asszimilációs törekvések, 
falurombolási program)� Az eseménytör-
ténetben a Bolyai Egyetem beolvasztása 
és a marosvásárhelyi pogrom jelenik meg� 
Jugoszlávia sokkal kisebb teret kap� A 
megállapítás szerint a kezdeti üldözte-
tések – itt nem tér ki a több tízezer áldo-
zatra – után itt élhettek a magyarok a 
legjobban� Szó esik a Vajdaság Autonóm 
Tartomány Statútumáról, valamint a 
vajdasági magyarok létszámának csök-
kenéséről is� Az utolsó rész a kárpátaljai 
magyarokat tárgyalja� Az üldöztetésekkel, 
munkatáborokkal, az állampolgárság 
megváltozásával kezdődik, az intézmé-
nyek körül nevesíti az Ungvári Egyetem 
magyar nyelvű tanszékét és a József 
Attila Alkotóközösséget, ír a hetvenes 
évek kilátástalan helyzetéről, valamint 
az enyhülés alatti változásokról és a 
későbbi ukrán állampolgárság kérdéséről� 
E rész végén egy rövid általános lezárás 
következik, amely a rendszerváltás utáni 
nemzetiségi helyzetre, a megbékélés 
akadályaira tesz utalást� A téma végén 
összefoglaló kérdéseket kap az olvasó, 
ezek a határon túli honfitársaink helyze-
tére összpontosítanak� A legtöbb forrás 
Csehszlovákiára vonatkozik, itt három 
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szöveges (lakosságcsere-egyezmény, egy 
felvidéki lakos visszaemlékezése az atro-
citásokra, illetve a Szlovák Köztársaság 
Alkotmányának részlete) és egy képi 
(Szlovákiából kitelepített magyarok) forrás 
kap helyet� Szöveges forrás szól az erdélyi 
falurombolásról, hagyományőrzésről szóló 
képek pedig Kárpátaljáról és Vajdaságról 
(újabb kérdésekkel ellátva)� Jugoszláviával 
kapcsolatban egy kisebb táblázat a 
magyarok arányának változásáról szól� A 
tankönyvben még egy helyen, a magyar 
történelem kapcsán egy rövid rész szól a 
határon túli magyarokról, a közösségek 
rendszerváltás utáni állapotáról, megem-
lítve, hogy a nehézségeket enyhítheti az, 
hogy Románia csatlakozik az EU-hoz, 
valamint Szerbia és Ukrajna várhatóan a 
nem túl távoli jövőben ugyanezt az utat 
járja majd be�220 A tankönyv nagy erénye, 
hogy külön leckét szentel a témának, és 
igen részletesen ír az egyes területekről�221 
A források is sokszínűek, a kérdések pedig 
segítenek belehelyezkedni a határon túli 
magyarok helyzetébe, mindezek követ-
keztében teljes képet kaphatnak a diákok 
honfitársaink helyzetéről�

A Száray–Kaposi-szerzőpáros tankönyve 
utal a revíziók utáni, háború alatti nemze-
tiségi elnyomásokra, munkaszolgálatra, 
vándorlásokra, a szerbek által elkövetett 
mészárlásra (20 ezer magyar halottról 
szól, de hozzáteszi, hogy a szám bizony-
talan), a Maniu-gárdisták által elkövetett 
atrocitásokra, a kárpátaljai deportálá-
sokra, illetve a Csehszlovákiában kimon-
dott kollektív bűnösségre és a lakosság-
csere-egyezményre�222 Hangsúlyozza, 
hogy a tragédiákat magyar mivoltuk miatt 
kellett elszenvedniük, és az eseményekről 
hallgatniuk kellett� A háború utáni hely-
zetet követően a szocializmus időszaka 
következik, ahol általánosságban a 
kiszolgáltatott helyzetről számolnak be a 
szerzők, hozzátéve, hogy léteztek magyar 
iskolák, könyvkiadás és irodalmi élet� A 
Vajdaságról úgy írnak, mint ahol a legjobb 
volt a helyzet, Romániában az autonóm 
tartomány jelenik meg pozitívumként, 

220	 Kovács	–	Kovácsné	i. m.	2008, 261.
221 Uo. 193–196.
222	 Száray	–	Kaposi	i. m.	2012,	259–264.

majd Ceauşescu diktatúrája negatívum-
ként (például a falurombolási koncep-
cióval)� Csehszlovákiáról egy mondatot 
olvashatunk, miszerint hosszú idő kellett 
ahhoz, hogy ott élő honfitársaink merjék 
vállalni magyarságukat� A végén szereplő 
összegzés a határon túli magyarok 
számának csökkenésére hívja fel a 
figyelmet� Ezt követően a rendszerváltás 
utáni szabadabb légkörről ír, de említi 
az etnikai ellenéteket, a magyarellenes-
séget, az atrocitásokat és az elvándorlást� 
A szerzők az EU-hoz való csatlakozásban 
látják az enyhülés kulcsát, kifejezve remé-
nyüket, hogy Szerbia és Ukrajna majdani 
belépése a kisebbségek számára jobb életet 
hozhat� A tankönyv tematikája alapján a 
törzsszöveg után következnek a források, 
az ehhez tartozó résznél három oldalon 
keresztül� Hat szöveges forrás (Beneš 
elnöki rendelete, Illyés Gyula cikkének 
részlete nemzeti kisebbségekről és az arra 
való reagálás román részről, valamint 
három szöveg Esterházy János és test-
vére, Lujza visszaemlékezéséből) és öt kép 
(kitelepített magyarok, Boncza-kastély, 
tüntetés a falurombolás ellen, Esterházy 
János beszéde, Kriterion Kiadó könyvei) 
mellett kapnak a diákok kompetenciafej-
lesztésre fókuszáló kérdéseket� Az emlí-
tetteken túl rövid leírást kaphatunk gróf 
Esterházy János életéről is� A témához 
kapcsolódó törzsszöveg nem olyan terje-
delmes, mint az előző köteté, inkább 
a forrásfeldolgozásra koncentrálnak a 
szerzők� Hiányérzete lehet az olvasónak, 
hogy Kárpátalja szocializmus alatti hely-
zetéről nincs szó sem a szövegben, sem a 
forrásokban�

A tankönyvek az 1945 utáni helyzetet 
vizsgálva nem egységesek a határon túli 
magyarok kapcsán� A délvidéki véreng-
zéseket összességében talán hangsúlyo-
sabban lehetett volna kidolgozni, illetve 
érdemes lett volna – ahogy azt a Kovács-
Kovácsné féle szöveg egyedüliként tette 
– az összes magyar kisebbségről írni� 
Örvendetes, hogy van tankönyv, amely 
nevekhez köti a kisebbségbe került 
magyarok sorsának felkarolását, valamint 
szervezetekről is olvashatunk� A szerzők 
utalnak arra, hogy a rendszerváltás után 
sem oldódtak meg a gondok – bár az EU 
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csatlakozás miatti ezzel kapcsolatos remé-
nyüket kifejezik –, ami szintén lényeges 
elem, hiszen fontos hangsúlyozni, hogy 
a visszaélések, atrocitások továbbra is 
létező jelenségek�

Összegzés

A trianoni tragédia kapcsán érdemes 
lenne az alapadatok tisztázása után egy 
olyan minimumot lefektetni, amely nélkü-
lözhetetlen hátteret ad a trauma és követ-
kezményei megértéséhez� Az egységesítés 
jegyében az elcsatolt területek mérete, 
lélekszáma, valamint a revízió állo-
másai képezhetnének alapot azon infor-
mációk között, amelyek nem lehetnek 
szelekció tárgyai� Fontos volna, hogy 
több szemléltetést és együttérzést kiváltó 
forrást, térképet, képet kapcsoljunk az 
empátiakészség fejlesztése céljából� Ehhez 
jó lehetőséget kínál néhány személyes 
történet, tragédia megismertetése, 
felidézése� Lényeges, hogy a gyerekek 
értsék azt, hogy a mai nemzetiségi 
viszonyok, politikai állásfoglalások, illetve 
egy-egy, a szomszédos országok által a 
nemzeti kisebbségekről hozott döntés 
miért érint érzékeny pontokat� Nem biztos, 
hogy a témában való állásfoglalás hiánya 
segíti a megértést� A százéves Trianonról 
annak diktátum mivoltát például nem 
minden tankönyv hangsúlyozza – nem 
emeli ki kellőképpen, hogy ez egy ránk 
oktrojált döntés volt�

az új nemzeti alaPtanterv óta meGjelent 
tÖrténelemtankÖnyvek

A 2012-es NAT és a kerettanterv

A 2012-es év tavaszán elfogadott 
Nemzeti Alaptanterv lényegesen megújult 
elődjéhez képest, a korábbi hangsúlyosan 
kompetenciaközpontú tantervet felváltotta 
egy érték- és tudáselvű, a „nevelő iskola” 
megteremtésének szándékát rögzítő 
dokumentum�223 Az új alaptanterv a 
223 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.	

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.
TV	(Utolsó	letöltés:	2019.04.26.).	Értékelése	bőveb-
ben:	Kaposi	József:	A	tartalmi	szabályozás	hazai	vál-
tozásai	 (2011–2013). Új Pedagógiai Szemle,	 2013.	
szeptember–október,	14–37.

köznevelés feladataként szól a nemzeti 
és társadalmi összetartozás megerősíté-
séről is� A fentieknek megfelelően elemzett 
témánk tartalmi reprezentációja is más az 
új curriculumban� A 2007-es tantervvel 
szemben az aktuális alaptanterv külön 
kiemeli a történelem tantárgyat is�224 A 
Trianon-témakör kapcsán, a 9–12� évfo-
lyam számára előírt releváns közmű-
veltségi tartalmak több kronologikus 
témakörön belül is megjelennek� A 9� 
témakörben (Hazánk és a nagyvilág a 20. 
század első felében),225 a 10� témakörben 
(Hazánk és a nagyvilág a 20. század 
második felében)226 és a 11� témakörben 
(A globalizálódó világ és Magyarország)�227

A Nemzeti alaptantervhez igazított, 
magyarországi gimnáziumok kerettan-
terveiről az 51/2012� számú EMMI által 
kiadott rendelet rendelkezik� A keret-
tanterv a történelemtanítás feladataként 
és céljaként is megfogalmaz a kutatás 
témájához szorosan kötődő alapvető 
értékeket�228

Az első világháború és következményei 
témából Trianonnal kapcsolatos konkrét 
nevelési célokat is megfogalmaz a keret-
tantervi előírás: „Ismeri és érti a trianoni 

224	 A	 Kormány	 110/2012.	 (VI.	 4.)	 Korm.	 rendelete	 a	
Nemzeti	 alaptanterv	 kiadásáról,	 bevezetéséről	 és	
alkalmazásáról.	Magyar Közlöny,	2012/66	(06.04.),	
[10635–10847.]	10708.

225	 9.1.	 Az	 első	 világháború	 és	 a	 háborút	 lezáró	
békék.	 9.2.	 A	 háborús	 vereség	 következményei	
Magyarországon.	9.3.	Trianon	és	hatásai.	Új	államok	
Közép-Európában.	 A	 trianoni	 határon	 túli	magyar-
ság	 sorsa.	 9.8.	 Magyarország	 konszolidációja	 és	 a	
revíziós	külpolitika.	Uo.	10718.

226	 10.9.	 A	 szomszédos	 államok	 és	 a	 határon	 túli	
magyarság	sorsa. Uo.

227	 11.7.	 A	 szomszédos	 országokban	 élő	 magyarság	
helyzete,	magyarok	a	nagyvilágban.	Uo.	10719.

228	 „Nyitott,	 elfogadó	 gondolkodást	 kell	 kialakítani	
az	 eltérő	 kultúrák	 vonatkozásában	 a	 kisebbségek	
történelmének	 áttekintésével	 –	 beleértve	 a	 hatá-
ron	 túli	magyarság	 és	 a	 hazai	 nemzetiségek	múlt-
ját	 és	 jelenét	 is	 –,	 különös	 tekintettel	 a	 Kárpát-
medencében	 együtt	 élő	 népekre.”	 In:	 51/2012.	
(XII.	 21.)	 EMMI	 rendelet	 a	 kerettantervek	 kiadá-
sának	 és	 jóváhagyásának	 rendjéről.	 3.	 melléklet.	
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200051.
EMM&timeshift=20180831&txtreferer=A1400017.
EMM	(Utolsó	letöltés:	2020.05.15.).
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trauma lényegét, máig tartó hatásainak 
mozgatórugóit� Megérti, hogy a későbbi 
győztesek olyan – sok tekintetben irracio-
nális, megalázó – békeszerződéseket kény-
szerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel 
igazolni lehetett a háborús társadalmi 
áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor ezek 
magukban hordozták egy újabb fegyveres 
konfliktus kényszerét� Reálisan értékeli 
a történelmi tényeket, figyelembe véve a 
háborút lezáró békerendszert� Felismeri 
a békerendszer keltette új ellentmon-
dásokat, különös tekintettel a kelet-kö-
zép-európai régióra�” Három, a Trianon-
kérdést konkrétan is érintő témát emel 
ki a tanterv: Az első világháborút lezáró 
békerendszer, A trianoni békediktátum, 
Új államok Közép-Európában (A határon 
túli magyarság sorsa)�229 A békét követő 
időszak követelményei a Magyarország 
a két világháború között című tematikus 
egységben kerülnek meghatározásra� A 
témakör nevelési céljai között is kiemelt 
szerepet kap Trianon, a revízió és a határon 
túli magyarság sorsa: „Érti a kisebbségi 
lét problémáit, átérzi a határok által 
elszakított területeken kisebbségi sorba 
kényszerített magyarság helyzetét� […] 
Érti, hogy a két világháború közötti magyar 
fejlődés legfontosabb mozgatórugója a 
trianoni békeszerződés és annak hatásaira 

229	 A	témakörök	mellett	fejlesztési	követelményeket	is	
megfogalmaztak,	a	példák	között	is	található	konk-
rétan	 a	 békediktátumra	 vonatkozó	 elem.	 A	 kriti-
kai	 gondolkodást	 fejlesztő	 követelmények	 között	
(„Tanult	ismeretek	problémaközpontú	elrendezése.	
Például	hadicélok,	haditervek	–	békecélok,	békeel-
vek,	és	ezek	megvalósulása.”),	a	kommunikációt	fej-
lesztő	feladatok	között	(„Esszé	írása	történelmi-tár-
sadalmi	témákról.	Például	a	trianoni	békediktátum	
hatásai.	 Történetek	 dramatikus	 megjelenítése.	
Például	 a	 magyar	 delegáció	 részvétele	 a	 béketár-
gyalásokon.”),	 illetve	 a	 térbeli	 és	 időbeli	 tájékozó-
dást	 fejlesztő	 feladatok	 között	 („Néhány	 kiemelt	
esemény,	 jelenség	 topográfiai	 adatainak	 elhelye-
zése	vaktérképen.	Például	a	békeszerződések	terü-
leti	vonatkozásai.”).	Az	elemzés	témájához	kapcso-
lódik	 a	 fogalmak	 között:	 jóvátétel,	 revízió,	 reváns;	
a	 személyek	 között:	Wilson,	 Clemenceau,	Apponyi	
Albert,	Horthy	Miklós;	a	topográfiát	tekintve:	Szerb–
Horvát–Szlovén	Királyság,	Csehszlovákia,	a	trianoni	
Magyarország;	a	kronológiában:	1918.	november	3.	
(a	padovai	fegyverszünet),	1919	(a	békekonferencia	
kezdete,	a	versailles-i	béke),	1920.	június	4.	(a	tria-
noni	békediktátum	aláírása).	Uo.

való reflektálás volt� Tudatosulnak 
benne a trianoni békeszerződés politikai 
életre, gazdaságra, társadalomra és 
közgondolkodásra gyakorolt hatásai�”230 
Trianon következményei A demokratikus 
viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon tematikus egységben 
is előkerülnek� A nevelési célok között 
szerepel, hogy a tanuló „megérti a kisebb-
ségi lét problémáit a Magyarországon élő 
etnikai és kulturális kisebbségek, nemze-
tiségek, illetve a határokon túl élő magyar 
kisebbség szempontjából egyaránt”� A 
témák között külön szerepel a határon 
túli magyarság helyzete: A határon 
túli magyarság helyzete (Magyarok a 
nagyvilágban)�231

230	 A	 témák	 között	 kettő	 is	 konkrétan	 említi	 Trianon	
következményeit	 és	 hatásait:	 A	 magyar	 külpoli-
tika	 céljai	 és	 lehetőségei	 a	 két	 világháború	között,	
A	 revízió	 lépései	 és	 politikai	 következményei	
Magyarországon.	 Ez	 a	 tematikus	 egység	 is	 meg-
fogalmaz	 Trianonhoz	 szorosan	 köthető	 fejlesztési	
feladatokat.	 A	 kritikai	 gondolkodást	 fejlesztő	 fel-
adatok	 között	 („Történelmi	 –	 társadalmi	 adatok,	
modellek	és	elbeszélések	elemzése	a	bizonyosság,	a	
lehetőség	és	a	valószínűség	szempontjából.	Például	
a	 magyar	 külpolitika	 mozgástere,	 alternatívái.”),	
valamint	a	térbeli	és	időbeli	gondolkodást	fejlesztő	
feladatok	között	(„Történelmi	–	társadalmi	adatok,	
modellek	és	elbeszélések	elemzése	a	bizonyosság,	a	
lehetőség	és	a	valószínűség	szempontjából.	Például	
a	magyar	 külpolitika	mozgástere,	 alternatívái.”).	 A	
Magyarország a két világháború között című	temati-
kus	egység	konkrét	tartalmi	követelményei	között	a	
téma	szempontjából	releváns	elemek	a	revízió	köré	
csoportosulnak.	A	fogalmak	között	a	revízió,	az	irre-
dentizmus,	a	kultúrfölény	és	az	első	bécsi	döntés,	a	
személyek	között	Teleki	Pál	és	Klebelsberg	Kuno,	a	
topográfiában	 a	 Felvidék	 és	 Kárpátalja,	 a	 kronoló-
giában	az	első	bécsi	döntés	időpontja	és	Kárpátalja	
visszacsatolása	jelenik	meg.	Uo.

231	 A	 fejlesztési	 feladatok	 között,	 az	 ismeretszer-
zés	 és	 tanuláson	 belül	 is	 visszaköszön	 a	 téma	
(„Magatartástípusok,	 élethelyzetek	 megfigyelése,	
következtetések	 levonása.	 Például	 nemzetiségek,	
kisebbségek	 határon	 innen	 és	 túl.”).	 A	 fogalmak	
között	korunk	kulcskérdései	kaptak	helyet,	például:	
autonómia,	magyar	igazolvány,	kettős	állampolgár-
ság.	 A	 kijelölt	 topográfia	 is	 egyértelmű:	 a	 határon	
túli	magyarlakta	területek	ismertét	várja	el	a	gimna-
zistáktól.	Uo.
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A tankönyvekről általában

Az elemzés tárgyát képező történelemtan-
könyvekről általánosságban elmondható, 
hogy a 21� században jellemző úgyneve-
zett forrásközpontú oktatás igényei szerint 
készültek� Ez a lexikális tudást elváró 
szemlélet helyett sokkal inkább készség-
fejlesztő attitűdöt jelent� Ez a viszonyulás 
az elemzésben is megjelenik�

A tankönyvpiac centralizációjának 
köszönhetően 2012 után két elérhető 
történelemtankönyv maradt� A keret-
tantervi változások miatt 2012 után a 
második világháborúig tartó anyagré-
szek a 11� évfolyamos tananyag része-
ként kapnak helyet a tankönyvekben 
is� Az elemzés tárgyát képező egyik 
tankönyv az 51/2012� (XII� 21�) EMMI-
rendelet 3� mellékleteként közölt: gimná-
ziumok 9-12� évfolyama számára készí-
tett kerettantervnek megfelelő Eszterházy 
Károly Egyetem és az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet által kiadott újge-
nerációs tankönyv�232 A másik elemzett 
tankönyvet szintén az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet gondozta�233 A határon 
túli magyarság helyzetével a 12� évfo-
lyam számára kiadott könyvekben is 
foglalkoznak� Az egyik az Eszterházy 
Károly Egyetem és az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet által kiadott újgenerá-
ciós tankönyv,234 a másik választható 
tankönyv szintén az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet gondozásában jelent 
meg, Történelem 12 címmel�235

232	 Borhegyi	Péter	–	Boronkai	Szabolcs	–	Paksa	Rudolf:	
Történelem 11. Újgenerációs tankönyv.	 Budapest–
Eger,	OFI,	Eszterházy	Károly	Egyetem,	2018.	A	tan-
könyv	 tudományos	 szakértői	 Ifj.	 Bertényi	 Iván	 és	
Szarka	László	voltak,	pedagógiai	szakértőként	pedig	
Németh	György	dolgozott.

233	 Száray	 Miklós:	 Történelem 11.	 Budapest–Eger,	 OFI,	
Eszterházy	Károly	Egyetem,	2015.	A	tankönyv	felelős	
szerkesztője	Pálinkás	Mihály,	szakmai	lektora	Tőkéczki 
László,	pedagógiai	lektora	Czeglédi	Sándor	volt.

234	 Borhegyi	 Péter	 –	 Bódy	 Zsombor	 –	 Kojanitz	 László	 –	
Szász	 Péter:	 Történelem 12. Újgenerációs tankönyv.	
Budapest–Eger,	OFI,	Eszterházy	Károly	Egyetem,	2018.

235	 Boronkai	Szabolcs	–	Kaposi	József	–	Katona	András	–	
Száray	Miklós:	Történelem 12.	Budapest–Eger,	OFI,	
Eszterházy	Károly	Egyetem,	2016.

A békediktátum

A kerettantervek következetesen a „béke-
diktátum” terminológiát használják, 
ennek ellenére a Trianonnal foglal-
kozó leckék címei eltérnek a két vizsgált 
tankönyvben� Az újgenerációs tankönyv 
A trianoni békeszerződés című leckében 
foglalkozik a békekonferenciával és követ-
kezményeivel�236 A lecke a témát felvezető 
gondolkodtató kérdésekkel kezdődik, ezek 
a Trianonban előkerülő szempontokra is 
felhívják a tanulók figyelmét: „Mely orszá-
goknak volt a legnagyobb beleszólásuk a 
békefeltételekbe? Mi volt ezek célja? Mire 
törekedett Franciaország Kelet-Közép-
Európa átalakítása során? Milyen területi 
követeléseket fogalmaztak meg a szerbek, 
a románok és a csehek a háború alatt?”

A lecke öt oldalon keresztül foglal-
kozik Trianonnal, rengeteg forrással és 
feladattal kiegészítve a nem túl terje-
delmes törzsszöveget� A legelején kerül 
bemutatásra féloldalas méretben Teleki 
Pál híres Vörös térképe� A szöveg végén 
szerepel egy amerikai földrajzi szakértő 
megjegyzése, amely nem szokványos kon- 
textusba helyezi Teleki munkáját: „Minden 
közép-európai nemzetnek megvolt a maga 
szakajtónyi statisztikai és térképtrükkje�”

Az első pont A magyar ügy a békekon-
ferencián címet kapta� Rögtön kiemeli, 
hogy a magyar külpolitika hátrányból 
indult, és nem volt diplomáciai hálózata 
sem� Vastagon szedve szerepel az is, hogy 
az új határokról már 1919 első felében, 
a magyar fél részvétele nélkül döntöttek, 
valamint hogy a békedelegáció (Apponyi 
Albert, Bethlen István és Teleki Pál grófok) 
1920 januárjában érkezett Párizsba� A 
szövegben is kiemelten szerepel a Vörös 
térkép� Az írás szerint a franciák azt 
javasolták, ne változtassanak a korábbi 
döntéseken, míg a britek az újratárgyalás 
mellett álltak�237

A szöveg vastagon szedve rögzíti az aláírás 
helyszínét (Nagy-Trianon kastély) és 
dátumát� A szöveg mellett több forrás is 

236	 Borhegyi	–	Boronkai	–	Paksa	i. m. 2018,	121–125.
237 Uo.	121-122.



A „Nem! Nem! Soha!” plakát is a békediktátum egységes 
elutasítását érzékelteti. Kép: Wikimedia Commons / BuBiS-
vÍz/ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/
cf/23076_nem_nem_soha.jpg
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szerepel a konferencia menetéről� Látható 
egy kép Apponyi Albertről, a delegáció 
vezetőjéről, akinek fotója mellett egy tőle 
vett idézet is szerepel� Az idézet melletti 
kommentár arra hívja fel a figyelmet, hogy 
Apponyi annak ellenére utazott Párizsba, 
hogy Bethlen István távol szerette volna 
tartani kritikussága és Habsburg-
pártisága miatt� Idézi továbbá a tankönyv 
Apponyi konferencián elmondott beszédét, 
melyhez feladat is tartozik: érveket és az 
igazságtalanság alátámasztására hasz-
nált eszközöket kell összegyűjteni a tanu-
lóknak� Szerepel egy kép az aláírás hely-
színéről, valamint egy plakát, melyen a 
„Nem! Nem! Soha!” jelszó olvasható�238

A Száray-tankönyv a kerettantervi termin-
ológiát használva Trianoni békediktátum 
címen dolgozza fel a témát, az altéma 
címe azonban szerződésként hivatkozik 
rá�239 A terjedelem hasonló az újgenerá-
ciós tankönyvéhez, a tartalom viszont 
némileg eltér� Száray a delegáció céljaként 
nem a magyarlakta területek megtartását, 
hanem a történelmi Magyarország egysé-
gének megőrzését emeli ki� Hangsúlyosan 
szerepel az is, hogy a döntéshozatal során 
a delegáció taktikája sokat nem számí-
tott, hiszen a magyar féllel csak a felté-
teleket közölték�240 Apró betűs részben 
említi, hogy a többi vesztes ország képvi-
selőit sem hallgatták meg, de azt is, hogy 
Magyarország a velük való összehasonlí-
tásban is kedvezőtlen elbírálásban része-
sült� Apponyi Albert gróf hatalmas tudását 
és nyelvismeretét emeli ki a tankönyv� 
Apponyi fotója alatt kap helyet a békekon-
ferencián elhangzott beszéd�241

Száray tankönyve elkülöníti a béke terü-
leti és etnikai vonatkozásait a béke 
katonai előírásaitól� Ezen a ponton 
mutatja be az ország etnikai viszonyait 
ábrázoló Vörös térképet� Kommentárban 
hívja fel a figyelmet arra, hogy milyen 
fontos a térkép készítésének módszer-
tana: a lakatlan területek ábrázolása�242 A 
Területi és etnikai vonatkozások pont első 
238 Uo.	122.
239	 Száray	i. m. 2015,	163–167.
240 Uo.	164.
241 Uo.	165.
242 Uo. 166.

mondatában emeli ki, hogy a tízmilliós 
magyarság harmada került idegen fenn-
hatóság alá, majd arra hívja fel a figyelmet, 
hogy négyszázezernél is többen hagyták el 
szülőföldjüket� A bekezdés végén kiemeli, 
hogy Magyarország ezt követően nemzet- 
állammá vált, a térség népei közti szem-
benállás pedig fokozódott�243 Az elcsa-
tolások pontos számait ez a rész sem 
említi, csupán földrajzi és etnikai válto-
zásokról ír� A katonai előírásokkal foglal-
kozó pontból annyi emelhető ki, hogy az 
tartalmazza a béke során megfogalmazott 
célt: Magyarország katonai visszavágásra 
alkalmatlanná tételét� Itt pontos adatot is 
rögzít�244 A lecke egy apró betűs ponttal 
zárul, melyben az utódállamok további 
követeléseit írják le, ezt egy térképpel is 
illusztrálva� A béke rendelkezéseit össze-
foglaló fejezet kevés forrást mutat be, 
számadatot alig közöl�

Száray könyvével ellentétben az 
újgenerációs tankönyv több adatot és 

243 Uo.
244 Uo.	167.
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táblázatot közöl� A trianoni békeszerződés 
rendelkezései pont mellett egy térképpel 
szemlélteti az ország nyersanyag-lelőhe-
lyeit, illetve az elcsatolt területek méretét, 
valamint a határon túl rekedő lakosok 
számát (a magyarok arányával együtt)�245 
Fontosnak tartja kiemelni azt is, hogy az 
etnikai elvek figyelmen kívül hagyásával, 
a románok, a csehek és a szerbek gazda-
sági érdekeit tartották szem előtt a döntés-
hozók, példaként hozva a vasútvonalak, az 
ipari és mezőgazdasági területek elcsato-
lását is� Ezeket a gazdasági tényezőket egy 
táblázatban számszerűsíti, melynek alján 
feltünteti, hogy a nemzeti vagyon 37,8%-a 
került az utódállamokhoz� E tankönyv is 
feltünteti az ország hadseregének 35000 
főben való maximálását, a jóvátétel fize-
tésének kötelezettségét és a menekültek 
helyzetét�246 A fejezet a Történészszemmel 
c� kiegészítésében foglalkozik a soproni 
népszavazással, a Rá@dás pontban pedig 
a trianoni béke körüli tévhiteket gyűjti 
össze�

A Száray-féle Történelem 11. következő, 
két világháború közötti európai 
történelmet feldolgozó Köztes-Európa az új 
világban című leckéje foglalkozik Trianon 
következményeivel�247 A források között egy 
térkép szemlélteti Európa etnikai viszo-
nyait, központjában a Monarchia utód-
államaival� Kiemeli, hogy Csehszlovákia 
pontosan olyan, etnikai szempontból 
sokszínű állam lett, mint az egykori 
Osztrák-Magyar Monarchia� A források 
között szerepel egy részlet Masaryk 
Szlovákia helyzetéről Pittsburgh-ben kötött 
megállapodásából, illetve Sándor király 
1919-es kiáltványából� A leckén belül 
külön pont foglalkozik a kisantant létre-
jöttével is� Az egyezményt Csehszlovákia, 
Románia és a Szerb– Horvát–Szlovén 
Királyság magyarellenes védelmi szövet-
ségeként definiálja� A szöveghez tartozik 
egy forrásrészlet is, ami a Csehszlovák 
Köztársaság és a Román Királyság között 
létrejött szerződésből idéz�248 A lecke befe-
jező része kiemeli, hogy az utódállamok 

245	 Borhegyi	–	Boronkai	–	Paksa	i. m. 2018,	123.
246 Uo.	124.
247	 Száray	i. m. 2015,	180–183.
248 Uo.	182.

a kisebbségvédelmi rendelkezéseket nem 
tartották be, és a földosztások során is a 
magyar birtokosoktól vették el tulajdona-
ikat, ennek ellenére Erdélyben virágzott a 
magyar kultúra�249

Szintén foglalkozik Köztes-Európa két 
világháború közötti helyzetével az újgene-
rációs tankönyv�250 Ez a lecke is egy Európa 
etnikai viszonyait ábrázoló térképpel 
kezdődik, mellette kördiagramok is szem-
léltetik a régió országainak nemzetiségi 
megoszlását� Leolvasható a nemzeti-
ségek aránya Lengyelország, Románia, 
Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság viszonylatában� A szöveg több 
esetben kiemeli az utódállamok antide-
mokratikus berendezkedését, különösen 
azt, hogy a kisebbségeiket másodrendű 
állampolgárnak tekintették� Ezzel együtt 
a kisebbségvédelmi szerződések semmi-
bevételét a tankönyv nem emeli ki hang-
súlyosan, a kisantant létrejöttét is egy 
mondatban foglalja össze, a magyar reví-
ziós törekvésekkel szemben kötött szövet-
ségként nevesítve azt�251

Száray tankönyvében a témát feldolgozó 
fejezet első leckéjében még a béke gazda-
sági és társadalmi hatásainak ismertetése 
történik meg�252 A szöveg hangsúlyozza 
az önellátásra berendezkedő gazdaság 
szétesését, a fejlődés lassulását, a mező-
gazdasági felesleget, ami annak köszön-
hetően állt elő, hogy a feldarabolás piac-
vesztéssel járt� Kiemeli a bányavidékek 
elcsatolását, és részletesen elemzi az ipar 
átalakulását (a források között szerepel 
egy térkép az iparvidékekről)�253 Ez a 
lecke foglalkozik az ország településszer-
kezetének torzulásával és az elvándorlás 
jelentette problémákkal� Látható egy 
napjainkban készült fotó is, a határ által 
kettévágott városról, Sátoraljaújhelyről� A 
lecke a közlekedés veszteségeivel foglal-
kozó ponttal zárul�254

249 Uo.	183.
250	 Borhegyi	–	Boronkai	–	Paksa	i. m. 2018,	166–170.
251 Uo.	167.
252	 Száray	i. m. 2015,	210–214.
253 Uo.	211.
254 Uo. 214.
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Revíziós politika a két világháború közötti 
Magyarországon

Az újgenerációs tankönyv Magyarország 
világháborúk közötti viszonyaival foglal-
kozó fejezetében nem említi konkrétan a 
revíziós törekvéseket�255 A következő, A 
nemzet és az ország című fejezet256 nagy-
méretű térképpel kezdődik, ami földrajzi 
fogalmaink megváltozását szemlélteti� 
Bemutatja, hogy az elcsatolt területek 
elnevezései milyen új értelmet nyertek 
(például, hogy bár a történelmi Erdély 
eredetileg a Királyhágón túli területeteket 
jelentette, Trianon után a Romániához 
került terület egészére Erdélyként szok-
tunk hivatkozni)� Szerepel a térképen 
az is, hogy Kárpátalja egy Trianon után 
megalkotott fogalom, illetve a Délvidék 
és Vajdaság elnevezések közti különbség 
is magyarázatot nyer� A térkép alatt egy 
kisebb táblázat is szerepel, ami az utód-
államokban élő magyarság számát tünteti 
fel�

A Magyarok a trianoni határokon túl című 
pont szövege kiemeli, hogy Trianon után 
Magyarország nemzetállammá vált, és csak 
lakosságának elenyésző részét alkotják 
nemzeti kisebbségek� Leírja azt is, hogy az 
utódállamok többnemzetiségű és -vallású 
országaikból nemzetállamot szerettek 
volna létrehozni� Kiemeli, hogy a magyar 
kisebbség szervezkedéseit gyanúsnak 
ítélték, Jugoszláviában tiltották is, 
hogy minden utódállam korlátozta a 
kisebbségek anyanyelvhasználatát, 
nehezítette a kisebbségi kultúra 
intézményeinek működését, lerombolta a 
magyar iskolarendszert� Az utódállamok 
kisebbségi politikáját egy táblázatban is 
szemlélteti�257 A pont végén arra is utal 
a tankönyv, hogy a földosztást is úgy 
hajtották végre, hogy az a magyar birto-
kosi réteget sújtsa leginkább�

A következő, Kisebbségi helyzetbe került 
magyarok című pont rögzíti, hogy a 
legnagyobb számú magyar kisebbség 
Romániába került, majd Csehszlovákia 

255	 Borhegyi	–	Boronkai	–	Paksa	i. m. 2018,	183.
256 Uo.	187–191.
257 Uo.	187.

következik a sorban� Kiemeli a tankönyv 
azt is, hogy Csehszlovákiában nyugati 
mércével mérve a leginkább demok-
ratikus rendszert alakították ki� Ezzel 
együtt „trükközésnek” minősíti, hogy 
hogyan próbálták közigazgatási átala-
kításokkal megnehezíteni a magyarok 
helyzetét� A tankönyv a Jugoszláviában 
élő magyarok helyzetét nevezi a legrosz-
szabbnak� A következő bekezdésben a 
szerzők érzékeltetik annak nehézségét 
– „heroikus küzdelmét” –, hogy miként 
lehet magyarnak maradni egy ellenséges 
közegben, ahol az államhatalom minden 
intézkedéssel a beolvadást akarja elérni� 
Beszámolnak a kevert lakosságú terüle-
teken kialakuló többszörös identitásról 
és a vegyes házasságok ebben játszott 
szerepéről� A tankönyv kitér a transzil-
vanizmus eszméjére, a kialakuló sajátos 
erdélyi identitásra, ehhez forrásként Kós 
Károly Kiáltó szó című műve szerepel�258

A következő, A magyar külpolitika célja és 
mozgástere című pont foglalkozik a revíziós 
törekvésekkel� A szöveg kiemeli, hogy a 
magyar külpolitika elsőszámú célja a béke 
felülvizsgálata volt, és azt is, hogy ebben 
a legfőbb támogatónak a Benito Mussolini 
vezette fasiszta Olaszország bizonyult� A 
tankönyv említi a két állam közötti örök-
barátsági megállapodást, amelynek egyik 
indokaként a felek Jugoszláviával szem-
beni területi követeléseit nevezte meg� A 
források között szerepel egy kép az „Egy 
szerződés nem lehet sírbolt, Mussolini” 
feliratú sírkő előtt álló olasz vezetőről, mely 
Mussolini revízió melletti állásfoglalását 
támasztja alá� Bekerült a tankönyvbe egy 
idézet Bethlen István miniszterelnöktől 
is, amelyben a kormányfő a béke igazság-
talanságáról beszél� A harmadik forrás 
egy ábra, mely a magyar revíziós elkép-
zelések sokféleségét állítja párhuzamba 
egymással, feltüntetve, hogy a különböző 
nézeteket kik támogatták�259 Az újgenerá-
ciós tankönyv ezt a pontot zárja le a 
258 Uo.	 188.	 Eredetiben:	 Kós	 Károly	 –	 Zágoni	 István	 –	

Paál	Árpád:	Kiáltó szó. A magyarság útja. A politikai 
aktivitás rendszere.	Kolozsvár,	1921.

259 Uo. 189.	A	 táblázat	megkülönbözteti	az	etnikai,	az	
optimális,	 a	 teljes	 (integrális)	 revíziót,	 valamint	 a	
Dunai	 Konföderáció	 megvalósítására	 vonatkozó	
elképzeléseket.



A legújabb tankönyvekben egy korabeli fotó a Szabadág téren felállított emlékmű-
vet és a virágültetvényekből kirajzolódó Nagy-Magyarország térképet is ábrázolja. 
A kép 1938-ban készült. Fortepan / Kelecsényi Kristóf, 129786-os kép.
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kisantant megszervezésének 
ismertetésével�

A lecke végén található 
Történészszemmel kitekintés 
a revíziós elképzelések hétköz-
napi megélését mutatja meg, 
illetve azt, hogy a minden-
napokra milyen hatása volt 
a revíziós propagandának� 
Ebben a pontban látható fotó 
egy revíziós plakátról, illetve 
a Szabadág téren felállított 
emlékműről, a virágültetvé-
nyekből kirajzolódó Nagy-
Magyarország térképpel� E 
pontban ír az irredenta mozga-
lomról, a korszakban elter-
jedő jelszavakról, a Magyar 
Hiszekegyről és a Székely Himnuszról 
is� A többi leckéhez hasonlóan ez is a 
Rá@dás ponttal zárul, amelyben Lord 
Rothermere-ről olvashatnak a diákok, 
aki angol arisztokrataként állt a magyar 
revízió ügye mellé�260

Száray Miklós tankönyve is külön feje-
zetben foglalkozik Magyarország revíziós 
politikájával a Revízió és oktatás című 
leckében�261 A Revízió című pont azzal a 
kiemeléssel kezdődik, hogy a trianoni 
békeszerződést sem a közvélemény, 
sem a politikai elit nem fogadta el� 
Nemzeti tragédiának és traumának 
nevezi a rendelkezést, amelyet a politikai 
pártok egyaránt elítéltek� A pont azzal a 
megállapítással zárul, hogy az európai 
közvélemény számára is egyértelművé 
vált a béke igazságtalansága, és hogy 
nem váltja be a hozzá fűzött reményeket� 
A tankönyvi lecke két revíziós plakátot és 
Bethlen István egyik beszédét választotta 
szemléltető forrásnak� Az egyik plakát a 
keresztre feszített Nagy-Magyarországot 
ábrázolja, a másikon angol felirat 
olvasható (Justice for Hungary)�262 A lecke 
második fele a két világháború közötti 
magyar oktatás- és kultúrpolitikával 
foglalkozik� Száray kiemeli az oktatás 
fontos szerepét a revízió igényének 

260 Uo.	190.
261	 Száray	i. m. 2015,	224–227.
262 Uo. 224–225.

fenntartásában és a nemzeti öntudat 
erősítésében� Ezt a gondolatot a források 
között két, Klebelsberg Kunótól származó, 
a neonacionalizmus ideológiáját magya-
rázó idézet is alátámasztja�263

A Társadalmi változások és életmód 
fejezet végén olvasható egy rövidebb kite-
kintés a kisebbségbe került magyarságról� 
A tankönyv számszerűsíti a kisebbségi 
sorba került magyarságot, külön kiemelve 
az egységes etnikai tömböt alkotó székely-
séget� Az újgenerációs tankönyvhöz képest 
egy új példát is beemel a magyar kisebbség 
sérelmei közé: hogy a határ menti, egysé-
gesen magyarlakta területekre telepí-
tették a többségi társadalom polgárait, 
így is megbontva a magyarság egységét� 
Kiemeli azt is, hogy ezek következtében 
megindult az asszimiláció és a magyarság 
arányának csökkenése� A lecke vége a 
határon túli magyar értelmiség hányat-
tatott sorsát és korlátozott lehetőségeit 
tárgyalja� Kiemeli az élénk irodalmi életet 
és az egyházak fontos szerepét� Megnevezi 
Kós Károlyt, Áprily Lajost és Tamási Áront 
is, a források között ebben a tankönyvben 
is a Kiáltó szóból olvashatunk részletet� 
A leckevégi apró betűs bekezdés is Kós 
Károlyról szól, az emlékezetben kiemelt 
helyet kapó erdélyi polihisztor rövid élet-
rajza olvasható�264

263 Uo.	226–227.
264 Uo.	232.
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Száray Miklós tankönyvében A világhá-
ború előestéjén című lecke foglalkozik 
az első bécsi döntéssel�265 Az ezt feldol-
gozó szövegrész mindössze egy bekezdés, 
de a döntés körülményeinek és tartalmi 
rendelkezéseinek feldolgozását nyolc 
forrás is segíti� A tankönyv rögzíti az 
adatokat, köztük azt, hogy az érintett 
területek lakossága 86%-ban magyar volt� 
A források között ezt az arányt kördiagram 
szemlélteti� Az ábra mellett olvasható 
részlet az első bécsi döntés szövegéből, 
térkép mutatja be a visszacsatolt terüle-
teket, és fotók, festmények illusztrálják a 
magyar hadsereg bevonulását�266

Míg Száray tankönyve a világháború törté-
nete előtt mutatja be a magyar revíziós 
törekvések megvalósulásának első állo-
mását, addig az újgenerációs tankönyv a 
világháború menetébe beillesztve, önálló 
leckét szentelve neki, Magyar revíziós 
sikerek címmel�267 Ez fontos struktu-
rális különbség, ugyanakkor tartalmi 
tekintetben csak minimális eltérést 
mutat egymástól a két könyv� A lecke 
térképpel indul, mely egyben ábrázolja 
a bécsi döntéseket és a katonai úton 
megvalósuló revíziót� A diákok számára 
feladat, hogy azonosítsák be, mely terület 
mikor és milyen úton került vissza 
Magyarországhoz� A második világhá-
ború előtti területgyarapodásokkal külön 
pont foglalkozik a lecke elején� Az első 
bécsi döntés kapcsán itt is utalást olvas-
hatunk arra, hogy mindez Németország 
és Olaszország ítéletének köszönhetően 
történt� E könyvben a szöveg is írja, 
mely területek kerültek vissza� A szerzők 
említik a Harmadik Birodalmat és Adolf 
Hitler nevét is, mint akik fontos szerepet 
játszottak az események alakulásában� A 
pont második bekezdésében folytatódik 
a területi revízió eseményeinek feldol-
gozása� A szöveg kiemeli a Kárpátaljára 
történő katonai bevonulást, és azt, hogy az 
csak szórványos harcokkal járt�268 A lecke 
második fele foglalkozik a második bécsi 
döntéssel� Az erről szóló részt a kisantant 

265 Uo.	242–246.
266 Uo.	244.
267	 Borhegyi	–	Boronkai	–	Paksa	i. m. 2018,	226–230.
268 Uo.	226–227.

megingásával kezdik a szerzők� Említik 
a magyar hadsereg tiszántúli mozgósí-
tását, és hogy Németország egy esetleges 
magyar-román háborút nem engedhetett 
meg, ezért újra a német és olasz döntőbí-
róság ítélkezett� A források között Horthy 
Miklós nagyváradi bevonulása látható egy 
korabeli fényképen� A szövegrész záró-
jelben rögzíti, hogy a visszacsatolt terüle-
teken 51,8%-ban éltek magyarok�269

A Délvidék, azaz a tankönyv definí-
ciója szerint Bácska, Muravidék és 
Baranya alkotta háromszög visszafogla-
lásával foglalkozik a lecke utolsó pontja, 
Teleki Pál tragédiája címmel� A ponthoz 
tartozó forrás is a magyar-jugoszláv 
örökbarátsági szerződésből vett idézet� 
A tankönyvi szöveg felvezeti, hogy a 
szerződés megszegése hogyan vezetett 
a miniszterelnök öngyilkosságához, 
majd azzal zárul, hogy az új kormányfő, 
Bárdossy László ellenállása nélkül, a 
németek támogatásával 1941� április 11-én 
a magyar hadsereg átlépte a jugoszláv 
határt� A lecke végén a tankönyv kiemeli, 
hogy a közvélemény nagy lelkesedéssel 
fogadta a területgyarapodások hírét� A 
Rá@dás pont foglalkozik a revízió árával, 
Teleki Pál tragikus öngyilkosságával�270 
A lecke végén, kiegészítve a korábbi 
térképet, egy táblázat összegzi a visszacsa-
tolt országrészeket, azok területét, népes-
ségét és az ott élő magyarság arányát� 
A Történészszemmel című kitekintés is 
érdekes adalékot ad a témához, a területek 
visszailleszkedését tárgyalva� Szintén a 
szövegtől látványosan leválasztva, újabb 
Rá@dás pont foglalkozik az újvidéki hideg 
napokkal, de nem állítja vele szembe a 
második világháború végén a magyarság 
ellen elkövetett gyilkosságokat�271

Száray Miklós könyve a második világ-
háború eseményeinek teljes feldolgozása 
után mutatja be Magyarország háborús 
szerepét� A Magyarország háborúba 
sodródása272 beszédes cím arra utal, hogy 
az ország nem ura helyzetének, nincsenek 

269 Uo.	228.
270 Uo.	229.
271 Uo.	230.
272	 Száray	i. m. 2015,	270–274.
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saját döntései� Kárpátalja visszaszerzésével 
egy rövid bekezdés foglalkozik, amely tény-
szerűen közli, hogy Magyarország csatla-
kozott az antikomintern paktumhoz, majd 
hogy Csehszlovákia bekebelezése után 
Hitler megengedte, hogy Magyarország 
is bevonuljon Kárpátaljára� Egyetlen fotó 
tartozik forrásként a témához: a fényképen 
magyar és lengyel katonák találkoznak az 
újra létező közös határon� A második bécsi 
döntéssel külön pont foglalkozik� Az újge-
nerációs tankönyvhöz képest itt kevesebb 
a törzsszöveg és több a szemléltető forrás: 
olvasható egy hosszabb idézet a döntés 
szövegéből, térképen látható az ország új 
határa és kördiagram szemlélteti a vissza-
csatolt területek etnikai vonatkozásait�273

A lecke utolsó pontja ismét sodródásról 
beszél, kiemeli, hogy Magyarország csat-
lakozott a háromhatalmi egyezményhez, 
ezzel együtt leírja a Jugoszláviával kötött 
örökbaráti szerződést is� Az újgenerációs 
könyvhöz képest minimális terjedelemben 
ír Teleki Pál öngyilkosságáról, ugyanakkor 
a források között olvasható a miniszter-
elnök búcsúlevele� A lecke a Délvidék 
lerohanásával, és azzal a konklúzióval 
zárul, hogy Magyarország végleg német 
befolyás alá került� A visszatért Délvidéket 
nem definiálja a szöveg, a területeket egy 
térképrészleten mutatja meg, az etnikai 
viszonyokat kördiagram ábrázolja�274

A párizsi béke és a határon túli magyarság 
helyzete

A második világháborút lezáró párizsi 
béke intézkedései már az új világrend 
kialakulásának ismertetésével kezdődő 
tizenkettedikes tankönyvekben kaptak 
helyet� A Boronkai–Kaposi–Katona–
Száray-könyvben a Párizsi béke és a 
német kérdés című fejezet rögtön az 
első bekezdésben rögzíti, hogy a vesztes 
országok között Magyarországgal is 
csak 1947 februárjában írták alá a 
békeszerződést�275 Vastagon szedve emeli 
ki, hogy a határokat tekintve az 1937-es 
állapotokat állították vissza, és jelentős 

273 Uo. 272–273.
274 Uo.	273–274.
275	 Boronkai	et.	al.	i. m.	2016,	16–20.

jóvátételi terheket róttak ki hazánkra� 
Hangsúlyozzák a szerzők azt is, hogy 
a békék során nem születtek kisebb-
ségvédelmi rendelkezések� A párizsi 
békével foglalkozó pont azzal zárul, 
hogy Magyarország és Lengyelország 
területén továbbra is szovjet csapatok 
állomásoztak� A források között egy 
térképen látható az 1937-es és 1949-es 
határok közötti különbség, és egy fotót 
is csatoltak Gyöngyösi János külügymi-
niszterről, amint éppen aláírja a párizsi 
békeszerződést�276

A második világháború utáni magyar 
történelemmel foglalkozó fejezetben egy 
leckébe került a párizsi béke és a dikta-
túra előkészítése�277 A kitelepítésekkel 
foglalkozó pontban csak röviden, de 
vastag betűvel kiemelve írja le a reszlo-
vakizáció folyamatát, azt, hogy megta-
gadták az állampolgárságot azoktól, akik 
nem voltak hajlandóak szlováknak vallani 
magukat� A tankönyv megfogalmazása 
szerint a nagyhatalmak nem egyeztek 
bele a magyarok kiűzésébe, Magyarország 
azonban lakosságcsere-egyezményre 
kényszerült Csehszlovákiával, ebből 
hosszú forrásrészletet idéz a tankönyv 
szerkesztője� A szöveg számszerűen leírja, 
hogy 75 000 magyarországi szlovák és 
130 000 felvidéki magyar „cserélt” ilyen 
módon otthont� A tankönyv tényszerűen 
rögzíti azt is, hogy míg utóbbiak nem 
önként jelentkeztek a lakosságcserére, 
hanem kijelölték őket, és vagyonukat 
sem vihették magukkal, addig előbbiek 
önként jelentkeztek és vihettek magukkal 
vagyont�278

Az újgenerációs tankönyv az 
Együttműködés és szembenállás. A győz-
tesek kapcsolata a háború után című 
leckében írja le a párizsi béke rendelke-
zéseit�279 Mindössze egy oldal foglalkozik 
a témával� Az oldal alján egy, a fontos 
információkat összefoglaló táblázatban 
olvashatók a békeszerződés főbb határo-
zatai, benne a Magyarországra vonatkozó 

276 Uo.	16–17.
277 Uo.	49–53.
278 Uo.	50.
279	 Borhegyi	et.	al.	i. m.	2018,	12–16.
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előírásokkal� A táblázat jelöli, hogy a 
párizsi béke során három kisebb község 
még Csehszlovákiához került�

A párizsi békét és a határon túli magyarság 
második világháború utáni helyzetét 
A határon túli magyarság és a hazai 
németek sorsa 1944 és 1947 között című 
leckében dolgozza fel�280 A lecke térképpel 
kezdődik, amin a magyarság népmoz-
gása látható az érintett időszakban� Az 
első pont a határon túli magyarságot 
ért atrocitásokat foglalja össze, kiemelve 
a jugoszláv partizánok magyarok ellen 
elkövetett erőszakos cselekedeteit, és 
azt, hogy emiatt tízezres nagyságrendben 
menekültek el magyarok a Délvidékről� A 
források között van egy idézet Mindszenty 
bíborostól, aki „Tito Gestapójának” 
nevezi az elkövetőket�281 A pont említést 
tesz az erdélyi magyarok elleni atrocitá-
sokról, majd a Szovjetunió részévé váló 
Kárpátaljáról, ahonnan a férfiak jelentős 
részét munkatáborokba hurcolták�282 Az 
újgenerációs tankönyv külön pontban 
foglalkozik a felvidéki magyarság sorsával, 
kiemeli a Beneš–dekrétumokat, a lakos-
ságcsere-egyezményt és a reszlovakizá-
ciót� A források között olvashatunk rész-
letet a lakosságcsere-egyezményből és az 
1945-ös kassai kormányprogramból is�283 
A lecke végén következik összefoglaló a 
párizsi békéről: a trianoni határok vissza-
állításáról, három falu Csehszlovákiához 
csatolásáról, a kisebbségvédelmi előírások 
hiányáról� Itt is Gyöngyösi János külügy-
minisztertől olvashatunk idézetet, de emel-
lett egy térképet is találhatunk a magyar 
kormány határmódosító javaslatairól�284

Az újgenerációs tankönyv A globalizáció 
kiterjedése. Európa és Magyarország a 20. 
század végén és a 21. század elején című 
fejezetének utolsó leckéje a határon túli 
magyarság 1947 utáni helyzetével foglal-
kozik�285 A pont először az utódállamok 
magyarok beolvasztását célzó politikáját 
és annak eredményeit írja le� Megállapítja, 
280 Uo. 50–54.
281 Uo.	50.
282 Uo.	51.
283 Uo.
284 Uo.	54.
285 Uo.	189–191.

hogy a magyarok száma folyamatosan 
csökkent: az elvándorlás, a vegyes házas-
ságok, az ebből következő asszimiláció és 
az egyébként is alacsony születésszám 
miatt� Leírja, hogy Csehszlovákiában 
több mint 200 magyar iskolát zártak 
be, illetve korlátozták a tanító- és tanár-
képzést� Erdély kapcsán kitér a Magyar 
Autonóm Tartomány 1952-es létrehozá-
sára, ahol a kétnyelvű jogszabályalkotást 
és a magyar nyelvhasználatot is engedé-
lyezték� A tankönyv ezt az 1920-at követő 
Romániára jellemző gyakorlathoz képest 
nagy változásként említi� A továbbiakban 
kiemeli, hogy az engedmények 1968 után 
megszűntek, sőt Nicolae Ceauşescu dikta-
túrájának hivatalos programpontjává vált 
a nemzetiségek beolvasztása a többségi 
nemzetbe� A tankönyv leírja, hogy folya-
matosan korlátozták a magyar nyelvű 
könyvek és újságok megjelenését, majd 
azzal zárul, hogy az 1980-as évek falurom-
bolásainak elsőszámú célja erdélyi falvak 
lerombolása volt� Ez a pont sokkal keve-
sebb szemléltető forrást használ, csupán 
Csoóri Sándor Kapaszkodás a megmara-
dásért című, Duray Miklós Kutyaszorító 
című könyvéhez írt előszavát idézi, 
1983-ból�286

A következő pontban az 1990 utáni 
magyar nemzetpolitikáról ír a szerző� 
A pont hangsúlyozza a határon túli 
magyarság számának Trianonhoz képesti 
csökkenését� Ennek ellenére továbbra 
is a magyarság az egyik legnagyobb 
lélekszámú nemzetiség Európában és a 
legnagyobb lélekszámú nép a Kárpát-
medencében� Fontosnak tartja megem-
líteni azt is, hogy a rendszerváltás óra 
fokozottabb felelősségvállalás jellemzi a 
magyar politikát, ennek bizonyítására a 
Duna Televízió létrehozását említi példa-
ként� A vonatkozó rész a 2004-es ered-
ménytelen népszavazással zárul, majd 
elmondja, hogy „az Országgyűlés 2010-
ben mégis elfogadta a honosítási törvényt, 
a népszavazási kérdésnek megfelelően”� 
Ehhez a témához sem tartozik sok forrás, 
csak egy rövid ismertető az állampolgár-
sági törvényről�287

286 Uo.	189.	Eredetileg:	Csoóri	i. m.	1983,	7–20.
287	 Borhegyi	et.	al.	i. m.	2018,	190.



Csoóri Sándor mint a Duray Miklós könyvéhez előszót író 
esszéista és mint a Magyarok Világszövetsége elnöke is 
megjelenik a tankönyvekben. Kép: Bahget Iskander (https://
web.archive.org/web/20190101021714/http://iskander.hu/)
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A lecke a Kárpát-medencei magyarság 
1989-et követő sorsával zárul� Leírja, 
hogy a diktatúrához képest a határon 
túli magyarok politikai jogokat kaptak, 
sőt hangsúlyozza, hogy több esetben a 
kormányzásban is szerephez jutottak� 
Kiemeli azonban azt is, hogy a több-
ségi nemzetbe való beolvadás folya-
mata továbbra is jellemző maradt� 
Legdrasztikusabban fogyóként a csángó 
magyarokat jelöli meg a tankönyv, akik 
száma 250 ezerről a negyedére csökkent� 
A pont kiemeli az autonómiatörekvéseket 
is� A lecke végén újfent hangsúlyozza a 
szerző a népességfogyás folyamatát� Ezt a 
lecke végén két nagy térképen szemlélteti 
is: szembe állítja egymással a magyarság 
1920-as és 21� század eleji lélekszámát az 
elcsatolt területeken�288

A két tankönyv felépítése és rendszerezése 
közötti különbség a határon túli magyarság 
reprezentációjában is megmutatkozik� 
Míg az újgenerációs tankönyvben kettő, 

288 Uo.	191.

addig Boronkai, Kaposi, Katona és Száray 
könyvében három lecke foglalkozik a határon 
túli magyarság második világháború utáni 
helyzetével� Először a párizsi béke után, 
majd a Kádár-korszak Magyarországának 
etnikai viszonyaival foglalkozó leckében 
kerül elő a téma�289 Külön pont dolgozza 
fel a Kárpát-medencében kisebbségi sorba 
kerülő magyarság problémáit� Tartalmi 
tekintetben megegyezik az újgenerációs 
tankönyvek tényanyagával, viszont a 
források más szemszögből közelítik meg 
a témát� Az újgenerációs tankönyvhöz 
hasonlóan röviden bemutatja Esterházy 
János felvidéki magyar politikus életútját és 
Márton Áron erdélyi püspök munkásságát 
és sorsát� Szerepel egy fotó az erdélyi 
falurombolások ellen szervezett budapesti 
tüntetésről is, amelyet az újgenerációs 
tankönyv egyáltalán nem említ� Egy egész 
oldal a Felvidék, Erdély, Kárpátalja és a 
Vajdaság etnikai arányainak alakulásával 
foglalkozik�290

Az újgenerációs tankönyvhöz képest 
többlet, hogy e kötet foglalkozik a 
burgenlandi magyarság sorsának alaku-
lásával� A Magyarok a nagyvilágban 
című pontban írja le azt is, hogy a 
Magyarok Világszövetsége 1996-ban a 
világ magyarságának számát 15 millió 
főben állapította meg� A lecke végén 
egy táblázatból és egy kördiagramból is 
leolvasható, hogy 1996-os adatok alapján 
melyik országban, régióban milyen 
számban élt magyar kisebbség�291

A rendszerváltást követő időszakot 
feldolgozó leckék között több is érinti a 
határon túli magyarokat� A Külpolitika, 
hazánk a Kárpát-medencében címűben 
a Magyarország külpolitikai lépéseivel 
foglalkozó pontok után kitér hazánk 
szomszédságpolitikájára is�292 Kiemeli, 
hogy az ország a magyar kisebbség védel-
mének érdekében alapszerződést kötött 
Ukrajnával, Szlovákiával és Romániával 
is, forrásként részlet olvasható ezekből a 
szerződésekből�293

289	 Boronkai	et.	al.	i. m.	2016,	130–135.
290 Uo.	132-133.
291 Uo.	134–135.
292 Uo.	191–194.
293 Uo.	193.
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Külön pont foglalkozik a határon túli 
magyarok védelmével� Elmondja ez a 
tankönyv is, hogy a rendszerváltás utáni 
magyar politika kiemelt célja a magyar 
kisebbség védelme� Ezt támasztja alá az 
Antall Józseftől sokszor idézett kijelentés, 
aki „lélekben, érzésben 15 millió magyar 
miniszterelnökének” nevezte magát� A 
tankönyvi szöveg szerint a magyar külpoli-
tika támogatja az autonómiatörekvéseket� 
Jelentős fordulatként írja le a szerző az 
első Orbán-kormány által 2001-ben elfo-
gadott úgynevezett státus- vagy kedvez-
ménytörvényt� Nem beszél a 2004-es 
népszavazásról, viszont felveti, hogy a 
régió legtöbb országának EU-s tagsága 
jó lehetőséget biztosíthat a határok két 
oldalán élő magyarság számára�294

A következő fejezetben sok forrással 
szemléltetve ír a tankönyv a határon 
túli magyarok helyzetéről�295 Itt ír arról, 
hogy a rendszerváltások után is gyakori 
az úgynevezett „magyar kártya” kiját-
szása� A szöveg melletti forrás egy fotó az 
1990� márciusi, marosvásárhelyi ostrom- 
állapotról�296 Később kiemeli a könyv, 
hogy a demokratikus viszonyok között a 
magyarok már működtethetnek pártokat, 
szakmai szervezeteket és létrehozhatnak 
iskolákat is� Vastagon szedve emeli ki a 
magyar igazolvány bevezetését, és azt 
is hangsúlyozza, hogy ez hozzájárult 
a magyarság összetartozásának 
erősítéséhez� A pont azzal zárul, hogy 
mennyivel csökkent a magyarság száma a 
szomszédos országokban� Ezt több kördi-
agram is ábrázolja�

A lecke hátralevő részében röviden bemu-
tatja minden elcsatolt terület 1990 utáni 
történetét és politikai viszonyainak alaku-
lását� Megnevezi a szerveződő pártokat, 
Erdélyből az Romániai Magyar Demokrata 
Szövetséget (RMDSZ), Felvidékről a Magyar 
Koalíció Pártját (MKP), Kárpátaljáról a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget 
(KMKSZ), a kulturális élet fontos szereplői 
közül a beregszászi Nemzeti Színházat� 
Rengeteg forrást kapcsol a témához: 

294 Uo.	194.
295 Uo.	195–200.
296 Uo.	197.

képet Tőkés Lászlóról, idézetet a refor-
mátus püspöktől, az RMDSZ program-
jából, illetve látható fénykép a komáromi 
Selye János Egyetem épületéről is�297 Az 
utolsó pont a Magyarok Világszövetségét 
mutatja be, melynek célja a tankönyv 
megfogalmazása szerint a világban szét-
szórtan élő magyarság nyelvi és kulturális 
önazonosságának megőrzése, valamint a 
világ magyarságának összetartása� Itt is 
szerepel a Duna TV, melynek létrehozását 
Csoóri Sándor, az MVSZ akkori elnöke 
kezdeményezte 1992-ben� Források 
között szerepel fotó a magyar igazol-
ványról, Csoóri Sándorról és a nagyvá-
radi Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem 
épületéről�298

Az újgenerációs tankönyv is foglakozik 
még röviden a határon túli magyarsággal 
egy későbbi fejezetében: az Állampolgári 
jogok és kötelességek című leckébe 
illesztve szól a kettős állampolgárságról és 
az egyszerűsített honosításról�299 Rögzíti, 
hogy hazánkban 2011 óta teszik lehetővé a 
törvények határon túli magyarok számára 
az egyszerűsített honosítási eljárást� 
Mindezt a nemzetegyesítés jegyében 
hozott intézkedésnek nevezi a könyv� 
A szöveg mellett látható fénykép egy 
magyar igazolványról, illetve egy másik 
Orbán Viktor miniszterelnökről, amint a 
Magyar Becsületrend kitüntetést adja át 
Tamás Ilona számára a Parlamentben� 
A képhez tartozik egy magyarázó szöveg 
is�300 A lecke táblázattal zárul, ami a 
környező országból magyar állampolgár-
ságot kapott személyek számát és arányát 
mutatja be�301

297 Uo.	199.
298 Uo.	200.
299	 Borhegyi	et.	al.	i. m.	2018,	200–209.
300	 „Szlovákia	 az	 egyszerűsített	 honosítási	 eljárásra	

válaszlépésként	 olyan	 jogszabályt	 hozott,	melynek	
alapján	el	 lehet	venni	azoknak	a	szlovák	emberek-
nek	 az	 állampolgárságát,	 akik	 felveszik	más	 orszá-
gokét	 is.	 Ennek	 nyomán	 2015	 elejéig	 közel	 1000	
szlovák	 állampolgár	 vesztette	 el	 állampolgárságát,	
köztük	több	tucat	magyar.	Közülük	is	kiemelkedik	a	
több	mint	100	éves	Tamás	Ilona	nyugdíjas	tanítónő,	
aki	 áldozatvállalása,	 állhatatos	 harca	 elismerése-
ként	2012.	október	23-án	elsőként	Magyar	Becsület	
Rend	kitüntetést	kapott.”	Uo.	203.

301 Uo. 204.
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Összegzés

A tantervi előírás a feldolgozhatóság érde-
kében viszonylag kevés tényanyagot ír 
elő, így a szabályozási környezet nagyobb 
rugalmasságot enged a tankönyvi 
szövegek megalkotására és a felhasznál-
ható források kiválasztására� A tantervi 
követelmények kivétel nélkül mindenütt 
szerepelnek, így kevés tartalmi különbség 
található a vizsgált könyvekben� A 
második világháborúig, valamint az azt 
lezáró párizsi békéig a források szelek-
tálása terén csak strukturális különbsé-
geket lehet találni� Jellemző, hogy ezekben 
a korszakokban a Száray-féle tankönyv 
kevesebb forrást, sűrűbb törzsszöveget 
és sok térképet használ, míg az újgene-
rációs tankönyv színesebb feladatokkal 
és forrásokkal szemléltet� Ez a tendencia 
megfordul a határon túli magyarság hely-
zetével foglalkozó leckékben� Az újgene-
rációs tankönyv kevesebb információt és 
forrást közöl, míg a Boronkai–Kaposi–
Katona–Száray tankönyv sokkal többet 
foglalkozik a kérdéssel, más eseményeket 
is beemel, és más nézőpontot is sugall� A 
források száma is több és sokszínűbb lett�

Mindkét tankönyvben érezhető a törekvés, 
hogy Trianon és annak súlyos követ-
kezménye, a kisebbségi sorba került 
magyarság atrocitásokkal teli élete megis-
merhető legyen a középiskolás diákok 
számára� A cél, hogy a nemzeti össze-
tartozás tudatának fontosságára érzéke-
nyek legyenek a magyarországi tanulók, 
mindkét tankönyv használatával elérhető�

záró Gondolatok

A fent olvasható három, remélhetőleg 
egységbe összeálló elemzés egy három 
évtizedes „pillanatkép” rögzítése� Még 
pontosabban: csupán egy kép részletének 
rögzítése� A vizsgált anyag jól körülhatá-
rolt: csak a középiskolás történelemtan-
könyveket vetettük elemzés alá�

A vizsgálat témájára – Trianon és követ-
kezményei, a határon túli magyarság 
kérdései – nem egy száz évvel ezelőtti, 
múlttá lett történelmi esemény vizsgá-
lataként, hanem nemzettudatunk jelen 
állapotának egyik meghatározó tényezője-
ként tekintettünk� A vizsgálat egyik fontos 
pontja volt, hogy keressük a tankönyvek 
által kínált „azonosulási pontokat”, 
amelyek segítségével a diákok megtalál-
hatják a mára is vonatkoztatható, nekik is 
szóló mondanivalót�

Örvendetesnek és tendenciaszerűnek 
érezzük, hogy a határon túli magyarság 
léthelyzete, sorsának alakulása az 
utóbbi években konkrétan megjelent a 
tantervekben és ezáltal a tankönyvekben 
is� Ez pedig – a „határtalanul” szervezett 
osztálykirándulásokkal vagy a trianoni 
évforduló iskolai megjelenítésével – egy 
tényezője lehet az áhított „végcélnak”: 
annak, hogy a gyakran hangoztatott 
nemzeti összetartozás fogalma valós 
tartalommal teljen meg� Pontosan a jövő 
tudatában érdemes ismernünk és felis-
mernünk azt a keretrendszert, amelyben 
– bizonyos, rövid időszakok kivételével 
– Trianon óta és általa meghatározottan 
élünk�


