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Észrevételek az Amerikai Történelmi Társulat 
Guide to Historical Literature című kézikönyve 1931-es, 

1961-es és 1993-as kiadása alapján 

A magyar történetírás helyzete Amerikában 
a második világháború előtt 

A második világháborút követő időszakig az amerikai történetírás alig-alig foglalkozott 
valamit Magyarországgal és a magyarsággal. A magyar múlttal foglalkozó amerikai szü-
letésű tudományos munkák szinte nem is léteztek. Sőt, abban az időben az Egyesült Ál-
lamokban még az egész ún. „Kelet-Európa-tudomány" is gyermekcipőben járt. Egy-két 
emigráns orosz tudós kivételével (M. Florinsky, M. Karpovich, G. Vernadsky) még az 
orosz történelemről is alig esett szó. 

A háborút követő időkben is csak lassan, különböző stratégiai és társadalmi tényezők 
összejátszása következtében indult meg az idevonatkozó kutatás. Ezek között a tényezők 
között volt: (1) A második világháború alatt alapított és az ún. hidegháború következté-
ben a háború után is tovább élő nyelvprogramok jelenléte egyes nagyobb tudományos 
központokban (Indiana University, Bloomington; Monterey, CA; Washington, D. C.), 
mely programok célja az ún. kis nyelvek és kis kultúrák stratégiai célokból való tanítása 
volt; (2) a hidegháború hatásaként keletkezett „Kelet-Európai Tanulmányi Központok" 
fölállítása több jeles egyetem keretében (Columbia, Harvard, Indiana, Stanford stb.), 
mely Amerikában először vezetett a szovjet érdekszférába utalt országokkal és népekkel 
kapcsolatos széles skálájú kutatáshoz; (3) a szovjet szputnyik 1957-es föllövése, illetve 
az annak hatásaként megszületett Nemzetvédelmi közoktatási törvény [National 
Defence Education Act - NDEA], mely hirtelen addig nem látott összegeket bocsátott 
a Kelet-Európa-tudomány, s azon belül a magyarságtudomány szolgálatába; (4) ezen 
nemzetvédelmi törvény következtében megszületett uráli [finnugor], illetve ural-altáji 
egyetemi tanulmányi program létrejötte (Columbia, Indiana, Colorado egyetemek), me-
lyek különösen jó irányba terelték az amerikai magyarságkutatás sorsát; (5) az 1960-as 
években megindult ún. „etnikai forradalom", mely hirtelen elfogadottá tette az addig 
nem sokra tartott kis népek múltjával és jelenével való tudományos foglalkozást; (6) 
valamint az ugyanazon évtizedben föllángolt ún. „Habsburg-kutatás", mely részben 
nagyhatalmi feszültségtől való szabadulási óhajból, részben pedig a „régi békevilág" 
utáni vágyból népszerűsítette a volt Habsburg-országokkal kapcsolatos kutatást.1 

Angliában a helyzet valamivel „jobb" volt - ha ezt a „jobb" szót föltételesen értel-
mezzük. Ott ugyanis már a századforduló idején és a két világháború közti időszakban 
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is születtek Magyarországgal és a magyarsággal kapcsolatos munkák. Ezen munkák je-
lentősebb része azonban a magyarságot nem a legjobb színben tüntette föl. A század első 
felének angol születésű magyar vonatkozású történelmi irodalmát ugyanis - a harmincas 
években megindult C. A. Macartney kivételével2 - elsősorban az erősen magyarellenes 
politikai publicisztika képviselte, méghozzá olyan nemzetközi hírű szerzők tollából, 
mint Robert W. Seton-Watson,3 H. Wickham Steed4 és követőik. Mint ezt Jeszenszky 
Géza Az elveszett presztízs (1986) című munkájában kimutatta, ezen közismert publicis-
ták munkáinak hatását képtelen volt ellensúlyozni a naivan magyarpárti vagy bután 
magyar soviniszta elveket hirdető Louis Felberman [Felberman Lajos],5 C. M. 
Knatchbull-Hugessen,6 Percy Alden,7 W. B. Forster Bovill8 és hozzájuk hasonlók mun-
kássága. S ugyanez vonatkozik a Seton-Watson-féle művek ellen készült angol nyelvű 
magyar írásokra is, oly, különben jeles, egyének tollából, mint gróf Apponyi Albert,9 

gróf Mailáth József,10 Ajtay József," valamint az angol származású magyar egyetemi 
tanár, Yolland Artúr.12 Jeszenszky meghatározásában, ezek a művek „már terjedelmü-
ket tekintve is alaposan alulmaradtak, az adatok bőségével pedig jórészt csak történelmi 
érveket, elkoptatott propagandaszólamokat, ad hominem címzett (majd mindig alapta-
lan, sőt hamis) vádakat, haragos jelzőket állítottak szembe."13 Az az egypár magyar 
születésű munka viszont, amely megütötte a szükséges nívót - így például Vámbéry ma-
gyar története,14 Marczali tizennyolcadik századi monográfiája15 vagy Riedl magyar 
irodalomtörténete16 - már jellegénél fogva sem volt képes fölvenni a versenyt Seton-
Watson és követői publicisztikai munkáival. 

Ezek a századforduló után született, erősen magyarellenes művek sok évtizedre - sőt 
bizonyos szempontból egészen századunk utolsó negyedéig - meghatározói lettek a ma-
gyarságról és a magyar történelemről alkotott képnek az egész angol nyelvű világban. És 
ez természetesen vonatkozott az amerikai történészgárdára is, amely - már amennyire 
egyáltalán érdekelte Magyarország - elsősorban Seton-Watson és társai műveiből alkotta 
meg a magyarsággal kapcsolatos képét. 

Az Amerikai Történelmi Társulat első bibliográfiai kézikönyve 

Az 1884-ben alakult Amerikai Történelmi Társulat [American Historical Association] 
az 1930-as években készülődött félszázados évfordulójának megünneplésére. A közelgő 
évforduló alkalmából a Társulat vezetősége elhatározta, hogy A Guide to Historical Lite-
rature [Történeti irodalom kézikönyve]17 címen kiad egy általános, annotált bibliográfi-
át, mely magában foglalja majd a világ minden országával és népével kapcsolatos jeles 
történeti művek egy-egy kis gyűjteményét - mind az illető nemzet nyelvén, mind pedig 
német, francia és angol nyelven. Természetesen ez annyit jelentett, hogy egy kis nemzet 
esetében a nemzeti nyelven írt munkák legjelesebbjei közül is csak egypár összefoglaló 
mű kerülhetett be ebbe a munkába - és még az is inkább csak az érdekesség kedvéért, 
mivel a legtöbb angol-amerikai történész azokat úgysem tudta használni. Továbbá ez azt 
is jelentette, hogy az igen ritka magyar témájú angol nyelvű munkák közül elsősorban 
az általánosan nagyra értékelt, de magyar nemzeti szempontból nem a legmegfelelőbb, 
sőt inkább ártó művek lettek földicsérve ebben az Amerikai Történelmi Társulat által 
szentesített munkában, mely az elkövetkezendő évtizedek folyamán sok tízezer egyén 
gondolkodásmódját befolyásolta. 

Ha végignézzük ennek az 1931-ben megjelent műnek Magyarországra vonatkozó ré-
szét, akkor a következőt láthatjuk: A tizenegy kategóriába besorolt ötvennyolc mű között 
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- egy általam nem ismert „Hungarian Nation"18 című, állítólag Budapesten kiadott fo-
lyóiraton kívül - összesen tizenöt angol nyelvű munka szerepel, vagyis a bevett kötetek 
egynegyede. Ezenkívül van tizenhat magyar, tizenhat német, hét francia és három 
magyar-latin nyelvű kötet. 

A tizenöt angol nyelvű kötet közt szerepel a már fönt is említett négy könnyű fajsúlyú 
magyarbarát mű (Alden, Bovill, Knatchbull-Hugesson, Yolland), valamint Marczali, 
Riedl és Vámbéry szintén említett tudományos összefoglalása. A fönnmaradt nyolc mun-
ka között pedig ott van Lóczy Lajos földrajzának egy rövidített, angol nyelvű válto-
zata,19 báró Hédervári Hengemüller László Rákóczi szabadságharc-története,20 gróf 
Andrássy Gyula alkotmánytörténetének angol verziója,21 gróf Károlyi Mihály magyar 
szempontból nem legszerencsésebb önéletrajza,22 Jászi Oszkár szintén politikailag mo-
tivált leírása az 1919-1920-as forradalmakról és ellenforradalmakról,23 gróf Teleki Pál 
rövid, de tudományos hangnemben megírt összefoglalója24 és végül Seton-Watson két 
magyar szempontból erősen negatív és meghatározó műve: az 1908-ban megjelent 
Racial Problems in Hungary [Faji problémák Magyarországon], valamint az 1916-ban 
kiadott German, Slav, and Magyar. A Study in the Origins of the Great War [Germán, 
szláv és magyar. A nagy háború okainak tanulmányozása].25 

A fönti kontextusban a két utolsó műnek sokkal nagyobb hatása volt, mint a többi ti-
zenháromnak együttvéve. Nemcsak azért mert Seton-Watsonnak akkor már oly nemzet-
közi híre volt, hisz szinte mindenki őt idézte, hanem azért is, mert a fönti kézikönyvben 
még a legjelesebb magyar születésű munkák mellett is megjegyezték, hogy azok erősen 
a magyar nacionalizmus hatása alatt íródtak. így páldául, a különben még Angliában is 
nagy becsben tartott Marczali Henrik Magyarország történetéi is úgy értékelték, hogy 
az „erősen pátriotikus hangvételű" [„strongly patriotic in tone."]26. 

Mindent egybevetve tehát a Guide to Historical Literature 1931-es kiadása az angol 
nyelvű történészgárda és nagyközönség részére mindenekelőtt az egyre inkább magyar-
ellenes és szlávbarát Seton-Watson könyveire tereli a figyelmet. Azokat értékelte a legel-
fogadhatóbb útmutatóként Magyarország múltjával és jelenével kapcsolatban. 

Az Amerikai Történelmi Társulat második bibliográfiai kézikönyve 

A Guide to Historical Literature első kiadása pontosan három évtizeden keresztül uralta 
az amerikai és az angol nyelvű történettudományt, de sok esetben még azt követően is 
befolyásolta a Magyarországról valamit tudni akaró tanult nagyközönség gondolkodás-
módját, beleértve az egyre nagyobb számú egyetemi diákságot is. Ez alatt a három évti-
zed alatt azonban - s különösen az 1950-es években - igen sok változás történt az ameri-
kai történettudomány berekeiben. Akkor került Amerikába egy sereg Magyarországon 
végzett szakember, akkor született meg a már fönt jelzett amerikai Ostforschung, akkor 
indult meg egyetemi pályáján az Amerikában végzett fiatal magyarok első csoportja, és 
akkor születtek az első angol nyelvű tudományos munkák is ezeknek a magyar szakem-
bereknek a tollából. S mindez nem csak a magyarságkutatásra, hanem a történettudo-
mány szine minden ágára vonatkozott. 

Ezek a változások persze azt követelték, hogy az 1931-ben megszületett munkát minél 
előbb egy újabb kézikönyvvel cseréljék föl, amely magában foglalná a második világhá-
ború után föllángolt újabb kutatások eredményeit is. így született meg pontosan három 
évtized elmúltával, 1961-ben A Guide to Historical Literature második kiadása, amely 
éppen a fönti változások következtében tulajdonképpen egy teljesen új műnek sikerült. 
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A második kiadás magyar részlegének harmincnyolc angol nyelvű munkája között 
például az első kiadásban fölsorolt tizenöt angol nyelvű munka közül már egy sem szere-
pel - beleértve még Seton-Watson nagyra tartott műveit is, valamint Marczali jeles tizen-
nyolcadik századi kötetét, amelynek kihagyása számomra érthetetlen. (Persze a környe-
ző országok részlegeiben azért még mindig ott maradtak Seton-Watson könyvei.) 

Ezt az általános őrségváltást elsősorban a már említett tudományos föllendülésnek, il-
letve az azzal járó személyi változásoknak köszönhetjük. Az ötvenes és hatvanas évek 
fordulóján a különböző amerikai tudományos intézetekben működő magyar szakembe-
rek ugyanis akkor már odafigyeltek, hogy e korszak meghatározó kézikönyvébe lehető-
leg ne kerüljön sem bután soviniszta magyar munka, sem pedig kifejezetten politikailag 
motivált magyarellenes írás. És itt név szerint is meg kell említenem a magyar részleg 
szerzőit, úgymint Bárány Györgyöt, Bakó Elemért és Wágner Ferencet, akik közös 
munkával kiürítették Augiasz istállóját és ezáltal óriási nívóemelkedést eszközöltek e 
fontos kézikönyvben.27 

Ez a nívóemelkedés lényeges terjedelememelkedéssel járt együtt, ugyanis az első ki-
adás ötvennyolc műve helyett a második kiadás magyar részlege már 182 munkát tartal-
maz, amelyből 112 magyar, tizenhét német, hét francia, öt magyar-latin, három olasz, 
és harmincnyolc angol nyelvű - az utóbbiból kettő folyóirat. Ez annyit jelent, hogy a fel-
sorolt munkák száma megháromszorozódott, az angol nyelvű művek száma pedig két és 
félszeresére emelkedett. 

Ugyancsak érdekes, hogy míg az 1931-es kiadás tizenöt angol nyelvű műve közül nyol-
cat hazai, kettőt emigráns, öt művet pedig idegen szerző írt, addig az 1961-es kiadás har-
minchat munkája közül csak nyolcat írt hazai magyar. A fönnmaradt harminc munka kö-
zül tizenkettő külföldi magyar szerző vagy intézmény (Magyar Nemzeti Bizottmány, 
Szabad Európa Rádió magyar részlege), tizenhat pedig idegen szerző, illetve intézmény 
tollából származik (ENSZ). Vagyis, 1961-re már a hazai szerzők domináns szerepe el-
múlt, és a vezető pozíciót a külföldi idegenek és külföldi magyar szerzők vették át. 

Az idegen szerzők viszonylatában ugyancsak figyelemre méltó Carlyle A. Macartney 
egyedülálló szerepe. A tizenhat idegen szerző, illetve intézmény által írt és kiadott mun-
ka közül ugyanis Macartney nyolc kötettel, vagyis a művek felével szerepel.28 A fönn-
maradt nyolc munka közül kettő az ugyancsak magyarbarátnak ismert német történész, 
Zarek Ottó tollából származik.29 

A hazai szerzők között szerepel Eckhart Ferenc, Lukinich Imre és Radisich Elemér 
rövid történelmi összefoglalásaikkal,30 valamint Mályusz Elemér, Gál István, Kornis 
Gyula és Nagy Imre egy-egy monográfiával.31 (Ebben a választékban csak az a feltűnő, 
hogy a később oly nagy népszerűségnek örvendő, 1941-ben megjelent Kosáry-féle szin-
tézis kimaradt.)32 

A külföldi magyar szerzők két csoportba oszthatók: emigráns államférfiakra, poli-
tikusokra és azok intézményeire (Horthy Miklós, Kállay Miklós, Kovács Imre, Nagy 
Ferenc, Szabad Európa Magyar Bizottsága, Magyar Nemzeti Bizottmány),33 valamint 
emigráns írókra és tudósokra (Bakó Elemér, Borsody István, Deák Ferenc, Új váry 
Dezső, Fejtő Ferenc, Kálnoki-Bedő Sándor, Torzsay-Biber György, Mikes György).34 

Ebben a kiadásban tehát még hiányoznak azok a már külföldön nevelkedett és tanult 
magyar származású szakemberek, akik a Guide megjelenés alatt levő kiadásában már 
vezető szerepet játszanak. 
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Az Amerikai Történelmi Társulat harmadik bibliográfiai kézikönyve 

A Guide első két kidása között jelentős változások történtek. Azonban a második és 
a most megjelenés alatt levő harmadik kiadás között még nagyobbak a különbségek. 
Ez alkalommal ugyanis szinte csak kizárólag angol nyelvű művet lehetett betenni, ame-
lyeket az első világháború által elválasztott két kronologikus periódusba kellett be-
osztani. 

A mi szempontunkból nézve ezen változások közül különösen az elsőnek van nagy 
jelentősége. Ez a határozat ugyanis azt jelentette, hogy a Guide szerkesztői úgy vélték, 
hogy az elmúlt három évtized folyamán az angol nyelvű történetírás már annyira fölfej-
lődött, illetve a hazaiak is annyi angol nyelvű munkát adtak ki, hogy egy ilyen általános 
bibliográfiai munkában ma már nyugodtan eltekinthetnek mind az anyanyelvi, mind 
pedig a nagy nyugati nyelveken (francia, német, olasz) megjelent történeti irodalomtól. 

A Guide ezen harmadik kiadásban Magyarország kereken 150 tétellel szerepel, három 
kivételével mind angol nyelvű. E három tétel között van a Kogutowitz Manó-féle magyar 
történelmi atlasz, a négykötetes magyar történeti kronológia, valamint a Hóman-
Szekfű-féle Magyar történet, illetve azzal kapcsolatban az egyelőre csonkán maradt 
„tízkötetes" Magyarország története,35 A 150 tétel közül tizenhárom idegen szerző, 
harminckilenc hazai magyar szerző, kilencvenöt külföldi magyar szerző, egy kisebbségi 
szerző, kettő pedig külföldi és hazai szerzők közös műve. Itt tehát a külföldi magyar szer-
zők már egyértelműen átvették a vezető szerepet, hisz a bennfoglalt művek majdnem 
kétharmada az ő tollúk alól került ki. Ez pedig nagy részben annak a már korábban fölvá-
zolt folyamatnak az eredménye, mely az 1960-as évek óta kitermelt egy igen aktív ma-
gyar születésű vagy magyar származású, legtöbb esetben külföldön végzet tudósgárdát. 
Ennek a gárdának a tagjai óriási többségben már csak a világ első nyelvén - angolul -
dolgozzák föl és tárják a világ elé a magyar múlt és jelen egyes eredményeit. 

Persze vannak közöttük mások is, akik már magyar végzettséggel és magyar életél-
ménnyel a hátuk mögött kerültek ki. Ez különösen vonatkozik azon kilenc emlékíróra, 
illetve a személyi jellegű monográfiák szerzőire, akik elsődlegesen vagy nagyrészt hazai 
politikai szerepüket vetették papírra.36 A szerzők vagy társszerzők mintegy kilencven-
három százaléka ugyanis nem memoáríró, hanem történész vagy egyéb rokontudomány 
művelője, akik szintézisekben (26 tétel), monográfiákban (83 tétel), gyűjteményes mun-
kákban (16 tétel), történettudományi segédkönyvekben [bibliográfia, historiográfia, 
kronológia] (11 tétel) és dokumentumgyűjteményekben (4 tétel) dolgozták föl a magyar 
múlt egyes peródusait és jelenségeit. 

Mivel egyes szerzők több kötettel is szerepelnek, és mivel egyes kötetek több társszer-
ző közös művei, így a 150 tétel szerzőinek száma összesen 137. Ezekből negyvenöt hazai, 
tizenegy külföldi, egy kisebbségi (Janics Kálmán) és nyolcvan pedig külföldi magyar. 
A hazaiak közül mintegy fél tucat (Apponyi Albert, Hóman Bálint, Kogutowicz Manó, 
Marczali Henrik, Szekfű Gyula, Thúróczy János), a külföldiek közül kettő (C. A. Ma-
cartney, John F. Montgomery), a külföldi magyarok közül pedig négy (Horthy Miklós, 
Jászi Oszkár, Kállay Miklós, Károlyi Mihály) - tehát összesen tizenkét szerző munkája 
képviseli elsősorban az 1945 előtti korszakot és történetírást. A többiek munkássága 
vagy teljesen, vagy pedig jelentős részben a második világháború utáni korhoz kötődik. 
Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a megmaradt 125 szerző tudományos munkássága 
szinte kizárólag az 1945 utáni kornak, külföldi magyar viszonylatban pedig elsősorban 
az elmúlt három évtizednek az eredménye. 



30 

A hazai szerzők művei elsősorban monográfiák és természetesen már magyarul meg-
jelent munkák angol fordításai. Mint ilyen, a legtöbbnek megvan mind a gyöngéje, mind 
az erőssége. Az előbbiek közé tartozik a marxista ideológia és frazeológia itt-ott túlten-
gése, a fordítás olykor nehézkes nyelvezete, s az a tény, hogy nem külföldi olvasóközön-
ség részére íródtak. (Ezen problémák alól elsősorban az a tizennégy kötet a kivétel, 
amely külföldi szerzőkkel közösen íródott, illetve külföldi kiadók részére külföldi segít-
séggel átírva jelent meg.) Erősségük, hogy legtöbbjüket jól képzett és kiforrott történész 
írta, méghozzá hazai talajon. A hazai szerzők legtöbbje egy-egy kötettel vagy egy-egy 
kötet társszerzőjeként van jelen. Ötüknek azonban két vagy három köteten is szerepel a 
neve (Berend, Fügedi, Hanák, Kosáry, Ránki).37 

A külföldi nem magyar szerzők között különben még mindig C. A. Macartney domi-
nál, még mindig öt kötettel van jelen, ezek közül négy az 1961-es kiadásban is szere-
pelt.38 (Ez a jeles angol történész különben az új Guide egyéb részein is jelen van több 
kötetével.) Macartney mellett azonban már új nevek is megjelennek. így például az 
angol Bili Lomax és William Shawcross, a német (de egy kis magyar múlttal is rendelke-
ző) Jorg Hoensch, az izraeli (s talán szintén magyar múltú) Nathaniel Katzburg, vala-
mint az amerikai John Cadzow, Patrick Kelleher, Gunther Rothenberg, Thomas Sak-
myster és James Sweeney. 

A föntiek alapján láthatjuk, hogy a hazai és a külföldi szerzők művei igen jelentős ré-
szét képezik az új Guide-ba besorolt angol nyelvű munkáknak. Azonban mennyiségben 
még együttvéve sem érnek föl a külföldi magyar szerzők műveinek összességével. S ez 
pedig részben a háború utáni kivándorlási hullámoknak, s részben pedig annak a már 
többször jelzett jelenségnek az eredménye, mely az elmúlt három évtized alatt több ma-
gyar származású tudósgenerációt termelt ki az angolul beszélő világban. A nyolcvan ma-
gyar vagy magyar származású külföldi szakember soraiban az utóbbiak - tehát a már 
külföldön születettek, felnőttek vagy legalábbis ott végzettek - képezik a legnagyobb 
tömböt. Ezek megállapíthatóan ötvenhármán vannak.39 A fönnmaradt huszonhét sze-
mély közül nyolc a már előbb említett memoárírók közül kerül ki,40 tizenkilenc pedig 
már mint képzett szakember ültette át önmagát az angolszász világ valamelyik pontjá-
ra.41 A hazaiakhoz hasonlóan külföldi magyar vagy magyar származású szerzők jelen-
tős része szintén csak egy kötettel szerepel. Azonban majdnem felének két vagy több kö-
teten is ott van a neve.42 

Talán még csak annyit, hogy a külföldi magyar vagy magyar származású szakemberek 
írásainak is van mind gyöngéje, mind erőssége. Az előbbiek közé tartozik az, hogy - fő-
leg az első időben, vagyis az 1960-as években - nehezebben jutottak az eredeti források-
hoz, tehát itt-ott improvizálniuk kellett. (Eredeti forrásokat sokszor másodkézből hasz-
náltak.) Úgyszintén megfigyelhető az a tény, hogy - szemben a hazaiakkal, akik álta-
lában már csak tudományosan kiforrott, sokadik munkájukat fordíttatták le angolra - a 
külföldiek esetében sokkal több az első, s olykor kissé kiforratlan munka. A pozitív ol-
dalon viszont ezek a művek jobban hozzá vannak igazítva az angolszáz gondolkodás-
módhoz, ideológiailag kevésbé elkötelezettek, és ebből kifolyólag jobban odafigyelnek 
a tradicionális értelemben vett objektivitásra. (Sallutius: „Sine ira et studio". Leopold 
von Ranke: „Wie es eigentlich gewesen war".) Ugyanakkor persze a nyelvezetük is jobb, 
mivel általában kevesebb hungarizmust, illetve kevesebb „hunglich" nyelvet és nyelvta-
ni konstrukciót tartalmaznak. 
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Általános észrevételek 

E tanulmányban fölsorolt sok statisztikai adat persze mitsem mond az új Guide-ba fog-
lalt kötetek minőségéről. Azok értékelésére egy ilyen rövid előadás keretében nem is 
vállalkozhatunk. így tehát jelenleg csupán egypár általános észrevételre szorítkozha-
tunk, részben megismételve és összegezve azokat a tényeket, amelyek ezt a harmadik ki-
adású Guide-ot az elődei fölé emeli: 

Elsősorban ismételten ki kell hangsúlyoznunk azt a tényt, hogy az Amerikai Történel-
mi Társulat által kiadott kézikönyvek között ez az első, amely szinte kizárólag csak angol 
nyelvű munkákat tartalmaz. Ennek következtében ez az első ilyen kézikönyv, amely gya-
korlatilag mindenki számára elérhető és megérthető anyagot nyújt Magyarországgal 
kapcsolatban. 

Szintén kihangsúlyozandó, hogy ez az első kiadás, amelyben számszerűleg a magyar 
születésű vagy magyar származású külföldi szerzők vették át a vezető szerepet. A vi-
szonylag kevés számú idegennel együtt több mint kétszer annyian vannak, mint a ha-
zaiak. Ha pedig a kötetek számát vesszük figyelembe, akkor az idegenekkel együtt a föl-
sorolt tételek közel háromnegyede az ő tollúkból származik. De még ezen fölül is, ezek 
a külföldi magyarok a hazaiak angol nyelvű kiadványainak is több mint egyharmadába 
belefolytak (39 közül 14 kötetbe). 

Minőség tekintetében tehát a Guide ezen harmadik kiadása - az angol nyelvű munkák 
területén - természetszerűleg magasan az első kiadás fölött áll, és minden bizonnyal föl-
ér a második kiadás nívójával. 

Az érdekesség kedvéért talán az is megemlítendő, hogy az egyetlenegy angol nyelvű 
magyar munka, amely már az első kiadásban is szerepelt, Marczali Henrik 1910-ben 
megjelent Hungary in the Eighteenth Century [Magyarország a tizennyolcadik század-
ban] című kötete. A második és a harmadik kiadás között különben nagyobb az átfedés, 
mint az első és második kiadás között volt, mivel Macartney négy munkáján kívül még 
négy másik szerző is szerepel mindkét kötetben (Fejtő Ferenc, Horthy Miklós, Kállay 
Miklós és Nagy Ferenc). A benne foglalt munkák mintegy kilencven százaléka (135 kö-
tet) azonban az elmúlt három évtized hazai és külföldi tudományos eredményeit kép-
viseli; s azon belül pedig elsősorban a magyar születésű vagy származású külföldi szak-
emberek erőfeszítéseit. 

Visszanézve az elmúlt három évtized imént fölvázolt eredményeire, tulajdonképpen 
mindannyian igen büszkék lehetünk. Ezen idő alatt ugyanis mind a hazai, mind a külföl-
di magyar szakemberek sokat tettek a magyar múlt angol nyelvű ismertetése terén, s 
mindkét csoport igen sok nehézséggel küzdve vitte ezt véghez. A hazaiak az uralkodó 
ideológia és a tradicionális bürokrácia kijátszásával küzdöttek, a külföldiek pedig a ko-
rábban eluralkodott magyarellenes hangulat árnyékában, illetve egy olyan helyzetben, 
amely igen nehézzé tette a magyarságtudományi művek publikálását. Ugyanis, szemben 
a korábbi hazai helyzettel, a nyugati világban már évtizedekkel ezelőtt is elsősorban a 
kapitalista piac határozta meg, hogy mit adnak ki, illetve mi marad kiadatlanul. (A kö-
zelmúltban különben a hazai kollégák is megtanulták, hogy mit jelent a piac könyörtelen 
törvénye alatt élni és működni.) Ebben a vonatkozásban elmúlhatatlan érdeme van a ro-
mán származású Stephen Fischer-Galati, valamint a magyar Király Béla történész kollé-
gáinknak, akiknek működése nélkül ma sokkal sivárabban nézne ki az angol nyelvű ma-
gyarságkutatás és magyar történettudomány helyzete a nagyvilágban. A Guide-ba 
foglalt 150 tétel közül ugyanis közel egyharmada (41 kötet) az ő közreműködésükkel ke-
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rült a Columbia University Press impresszumával. Ezzel kapcsolatban talán még csak 
annyit, hogy ha a készülő Guide 150 helyett 300 tételt tartalmazna, akkor ez az arány 
még sokkal magasabb lenne. S talán itt azt is meg kell jegyznem, hogy az elmúlt három 
évtized eredményei alapján egyáltalán nem lett volna nehéz még egy 300 tételes magyar 
részleget is betölteni angol nyelvű tudományos munkákkal. 

Kár, hogy a hazai tudományos világ - vagy talán inkább a hazai nagyközönség - nem-
igen vesz tudomást erről a nagy erőfeszítésről, amit a magyar származású külföldi szak-
emberek odakint véghezvittek. S talán még ennél is szomorúbb az, hogy ezeket az ered-
ményeket a következő nemzedék már nemigen fogja tudni megismételni - egyszerűen 
azért, mert a humanisztika és a társadalomtudományok mai helyzetében már nem lesz 
„következő nemzedék". A tehetséges magyar származású és alapjában humanisztikai 
beállítottságú fiatalok ugyanis ma már nem a történelmet és a rokontudományok tanul-
mányozását választják életcélul, hanem az anyagilag sokkal többet ígérő reáltudományo-
kat és üzleti pályákat. 
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