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Könyvismertetés
Dr.phil. Janos Hauszmann: UNGARN - Vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Verlag Friedrich Pustet Regensburg
Südosteuropa-Gesellschaft München, 2004.
312 oldal, ára: 24,90 EUR
Nagy érdeklődéssel vettem kezembe ezt a könyvet,
•
•
•

hiszen egy átfogó történelmi áttekintés Magyarországról és a magyar
nemzetről német nyelven ritkán jelenik meg Németországban, és mert
társkiadóként a tekintélyes Südosteuropa-Gesellschaft fémjelzi a kiadványt, és
szerzője Pécsen született 1953-ban, ahol diplomázott is és ma a kölni
egyetem Keleteurópa Történelmi Szeminárium tanácsának tagja.

Nos, az alapos és képekkel gazdagított munka még a történésznek is bő és részletes
tájékoztatást nyújt történelmünkről. Német nyelvezete friss és nagyszerűen érthető.
Örülhetünk, hogy egy minőségi könyv méltatja európaiságunkat és bemutatja népünk
folyamatos - sikerekben, de kudarcokban is gazdag - küzdelmét fennmaradásunkért.
Az időtáblázat, a tárgymutató és a forrásmunkák felsorolása jól kiegészíti a könyv
mondanivalóját.
Nem találunk azonban sok mindent a könyvben
A munka teljes mértékben a ma Magyarországon uralkodó finn-ugor származáselmélet alapján áll. Ezt nem tekintjük hibának, de a tudományosság megköveteli,
hogy megemlítse:
•
•
•

a nyelvészet alapján „megtalált“ uráli őshaza területén eddig semmiféle
régészeti leletet nem fedeztek fel,
az altáji nyelvek többsége a magyarhoz hasonlóan ragozó (agglutináló) és
legalább annyi szómegfelelés van bennük, mint a finnben,
a gén-marker vizsgálatok világosan mutatják: a finnekkel-észtekkel csak 1 %
egyezés található. Tehát csak nyelvrokonság áll fenn.

Természetesen ignorálja a hun-magyar, és az avar-magyar rokonságot, s László
Gyula „kettős honfoglalását“ bizonyíthatatlannak tartja.
Kétségeket kelt bennünk az a tény is,
hogy a székelyeket - akik már a Kárpát-medencében csatlakoztak Árpádékhoz „segédnépnek“ (Hilfsvolk) minősíti, Nos, ez jogi kategória és nem származási, de
alkalmas arra, hogy ezt a legmagyarabb nyelvű és öntudatú népcsoportot leértékelje.
A közelmúlt történetében is találunk érthetetlen aránytalanságokat:
•
•

A kérészéletű Tanácsköztársaság leírása 4 oldalt kapott, de az 1956-os
forradalom és népfelkelés története csak 3 oldalra terjed ki. A két esemény
hatása a világtörténelemre azonban össze sem hasonlítható.
1956 történelmének leírása különben a megszokott módon történik.
Részletesen beszámol arról, hogy mi történik a Központi Vezetőségben, a
parlamentben stb. De sehol sem található egy mondat sem arról, hogy a
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forradalom az utcán zajlott le, (még Nagy Imre is a forradalom után kullogott
és nem előtte járt) és a vidék is együtt harcolt a szabadságért.
Elfogadhatatlan az elhallgatás
•

Teljességgel elfogadhatatlan az emigrációs magyar sajtó és a Szabad Európa
Rádió (SZER) 1956 utáni szerepének az elhallgatása: Ez már csak azért is
fájó, mert szabadságharcunk 50. évfordulójára készülünk. Mi és az egész
világ.

•

Amíg a Bécsbe menekült szocialisták, kommunisták (1920) kiadványait
újságcímekkel együtt részletesen leírja (241-242 old.), az 56-os emigráció
sajtótermékeit teljességgel ignorálja. Pedig jól tudjuk, hogy a hazulról jövő
látogatók milyen mértékben csempészték az egész Kárpát-medencébe
kiadványainkat (könyvek, újságok), s ezzel jelentősen hozzájárultak a magyar
nemzet informálásához.

•

A hazai vezető kommunisták kéthetenként kapták a nyugati magyar sajtóból
kiszedett idézetek alapján nyomtatott közleményeket, amelyek kétségtelenül
nyomokat hagytak a hazai politikában. Főleg a határontúl élő magyarokról
szóló hírek voltak nekik fontosak…

•

Felbecsülhetetlen az 56-os szabadságharcosok szerepe a SZER 56 utáni
megújulásában és kétségtelen hatásosságában. Ez a rádió szócsövünk lett,
amit amerikai gazdáik sokszor nehezen fogadtak el.

Remélem, hogy a könyv szerzője és kiadója ezeket az észrevételeket tudomásul
veszi és megfontolja.
Mindent egybevetve: Ezt a történelemkönyvet nyugodtan ajánlhatjuk német
ismerőseinknek, barátainknak, de a fenti tényekről beszélgessünk el velük.
id. Klement Kornél
2005.05.19.
Német szakrecenzió Hauszmann János „Ungarn. Vom Mittelalter bis zur
Gegenwart” című könyvéről itt olvasható:
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7326.html

