
Ablonczy Balázs 
(történész, egyetemi docens, 1974, Budapest)

Történelem–francia szak alapképzésen végzett az ELTE BTK-n (1998), 
majd következett a párizsi Sorbonne (Nemzetközi Kapcsolatok Története, 
1998–1999) és a Történettudományi Doktori Iskola (ELTE BTK, 1998–2001). 
Kutatási területe Magyarország története a 20. században, diplomácia- és 
művelődéstörténet. Jelenleg a Trianon 100 Kutatócsoport vezetője, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia BTK Történettudományi Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének docense. 
Korábban volt a Párizsi Magyar Intézet igazgatója és a párizsi magyar nagy-
követség kulturális tanácsosa, az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet tudományos munkatársa és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 
(Szentendre) történész-muzeológusa.

Hermann Gusztáv Mihály 
(történész, egyetemi oktató, 1955, Bukarest)

A történelem szakot a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen végezte el 
(1980), volt történelemtanár, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum mun-
katársa (1990–2000), a városi könyvtár igazgatója (2001–2007), a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székelyudvarhelyi kirendeltsé-
gének vezetője (2007–2009), a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Székely-
udvarhelyi Kihelyezett Tagozatának óraadó, majd teljes állású oktatója 
(2001–2020), valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
csíkszeredai karainak óraadó tanára (2003–2009). 2000-ben védte meg 
doktori disszertációját (A székely rendi öntudat a 18. században és a 19. 
század elején). Kutatási területe a székelység újkori, főként a 18–19. szá-
zadi története lett. 1990-től aktív szerkesztő, többek között a Székelység 
című történelmi-néprajzi ismeretterjesztő lap, a Múzeumi Füzetek, illetve A 
többség kisebbsége (Csíkszereda, 1999) című tanulmánykötet szerkesztője 
volt, a 2012-ben megjelent A székelység története (kézikönyv és tankönyv 
az általános iskola VI. és VII. osztályai számára) főszerkesztője, a 2016-ban 
megjelent háromkötetes Székelység történetének társszerzője.

Hiánypótló mű – románul!

Hermann Gusztáv Mihálynak idén 
jelent meg román nyelvű kötete 
egy bukaresti kiadónál (annak 
felkérésére) a székelység történe-
téről (O scurtă istorie a secuilor), 
amely a román olvasót célozza 
meg. Sabin Gherman megdicsér-
te videó-blogjában, de a szerző 
szerint ettől még egyáltalán nem 
biztos, hogy a román könyvpia-
con sikert is arat. A román múltat 
kritikusan előtáró Lucian Boia 
nagyon népszerű, könyvei nagy 
példányszámban kelnek el, más-
felől sokan átkozzák és káromol-
ják. Hermannhoz jutottak már el 
pozitív visszajelzések a könyvéről, 
de kétségtelen, lesznek kritikus 
vélemények és meglehet, akadnak 
„főállású-” vagy „megélhetési ha-
zafiak”, akik feladatuknak érzik, 
hogy felháborodjanak bizonyos 
állításokon. 
„Én a székely-magyar olvasók 
részéről is hozzászoktam ahhoz, 
hogy nem mindenben értünk 
egyet, miért lenne ez esetben más-
ként? Emberek vagyunk, amikor 
írunk és akkor is, amikor olvasunk, 
következésképpen vannak érzel-
meink, amelyeket nem vagyunk 
kötelesek véka alá rejteni” – vallja 
a kötet szerzője.
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A cipőmet suszterhez viszem 
javítani, nem cukrászhoz

Ma már nemcsak a középkori, hanem 
a huszadik századi, jelenkori míto-
szok korát éljük. Hermann szerint a 
mítoszok könnyen születnek és nehe-
zen bonthatók le, például az 1989 de-
cemberi események csupán néhány 
nappal később nagyon különböző-
képpen jöttek elő bizonyos szemta-
núk narratíváiban. Ennek ellenére 
a csoportidentitások meghatározó 
mítoszait nem kell lebontani, csupán 
a helyükre tenni és szimbólumokká 
alakítani. „Hogyan szólna a székely 
himnusz, ha Csaba királyfi t – akiről 
tudjuk, hogy nem valós történelmi 
személy – kiradíroznánk belőle?” – 
teszi fel a kérdést Hermann, hozzáté-
ve, hogy a mitikus múlt világhírű ku-
tatója, Mircea Eliade elismeri, hogy a 
népi emlékezet konkrét eseményekre 
vonatkozó állításainak csak két, leg-
feljebb három évszázadra visszame-
nőleg lehet némi hitele. Azonban pél-
dául a népi monda önmagában nem 
áltudomány, mert a szellemi-néprajzi 
értékén túl a történész is hasznát ve-
heti, ha kellő kritikával, más forrá-
sokkal egybevetve közelít hozzá.      

A történelemmel foglalkozó ál-
tudomány-prófétáknak manapság 
óriási nézettségük van YouTube-on, 
Facebook-oldalukat is ezrek követik. 
Az ilyenekre mondta Romsics Ignác 
történész, hogy „a pornófi lmeket is 
többen nézik, mint Az ember tragé-
diáját, ami azonban nem jelenti azt, 
hogy Madách drámája értéktelenebb 
lenne bármelyik két- vagy többsze-
replős mechanikus nemi aktus né-
hány perces látványánál.” Hermann 
szerint ahogy a pornófi lmek között 
is adódhat némi minőségi különb-
ség, az alternatív történelem ter-
jesztői is lehetnek megválaszolatlan 
kérdések elkötelezett, de önjelölt 
prófétái. Lehetnek viszont egysze-
rű szélhámosok, meg sajnos olykor 
őrültek is. „Az a megdöbbentő, hogy 
a nem szakmabeli értelmiségiek kö-
rében mekkora ezeknek az »elméle-
teknek« a népszerűsége és feltétlen 
hitele. Azt szoktam mondani, ha el-
vásik a cipőm talpa, azt suszterhez 
viszem javítani, nem cukrászhoz, 
még akkor sem, ha az egész Kár-
pát-medencében ő készíti a legjobb 
rigójancsit” – mondja. A történet-

tudományban ugyanis a „szakértő” 
csakis részterület szakértője lehet, 
akárcsak bármely más diszciplína 
esetében: időszakoknak, azon belül 
részterületeknek vannak szakértői. 
Ami pedig az adott korszakon és 
részterületen belüli „szakértelmet” 
illeti, nem annyira a publikációk 
száma számít, hanem azok „lelőhe-
lye”, tehát a fórum (folyóirat, kiadó), 
ahol megjelentek. Egy-két jelentős 
tanulmány is szakértővé minősít va-
lakit, és sok tucatnyi, magánkiadás-
ban vagy szakmailag irreleváns 
helyen megjelent könyv szerzője 
sem tekinthető annak. Ha valaki va-
lamely tudományban, európai szin-
ten jegyzett egyetemen doktorált, 

annak szakértelmét például ritkán 
szokták kétségbe vonni. 

Hermann azonban ismert szé-
kelyföldi nevekkel is példálózott, 
olyanokkal, akik hivatalos szak-
irányú képesítés nélkül is egy kér-
déskör elismert szakértőivé váltak: 
szerinte a vegyészmérnök Gyön-
gyössy János művészettörténeti, a 
bányaipari technikus Oláh Sándor 
jelenkor-történeti kutatásai, vagy a 
közgazdász végzettségű Imreh Ist-
ván egész életpályája ilyennek szá-
mít.  

A hitelesség 
közmegegyezésen alapul

Ablonczy Balázs szerint a szub-
jektivitást illetően az a fő kérdés, 
hogy a történész tisztában legyen 
az érzelmeivel és motivációval egy 
témával kapcsolatban. Ezt tudni 
kell kezelni, mert mást jelent egy 
téma a történésznek és mást annak, 
akinek családi kötődései vannak 
azzal kapcsolatban. A lényeg, hogy 
az ő tapasztalatát be tudja építeni 
a történészi munkába, és optimális 
esetben a másik fél pedig beépítse 
az ő munkáját a maga tapasztalatá-
ba. Manapság már sok-sok huszadik 
századi legenda és mítosz dől meg, 
Ablonczy egyik korábbi, Trianon-le-
gendák című könyvének talán van 
valamennyi szerepe abban, hogy 
a száz évvel ezelőtti békeszerző-
déssel kapcsolatban néhány tévhit 
ereje gyengült. De a magyarorszá-
gi felmérések szerint a válaszadók 
30-40%-a sorol meseszerű vagy 
kimondottan összeesküvés-elmélet 
színezetű okokat Trianonnal kap-
csolatban. Ezekben a témákban sze-
rep hárulhat az olyan, újságárusnál 

is kapható folyóiratoknak, mint pél-
dául a Rubicon történelmi magazin 
vagy a magyarul is olvasható Na-
tional Geographic. Ezek tematikus 
lapszámokat készítenek, például 
utóbbi az idei amerikai tüntetések, 
a BLM kapcsán a rabszolgaság tör-
ténetéről és hatásairól több cikket 
is közölt. Ablonczy Balázs szerint 
ezek a lapok jó és megbízható szín-
vonalon szolgálják a történeti isme-
retterjesztést, a Rubicont az MTA is 
felvette folyóiratlistájára, tehát van 
egyfajta „minőségbiztosítása”.  

A történettudományban a szakér-
tő fogalmát a következőképpen ha-
tározza meg: „Van szakirányú vég-
zettsége, doktori címe, a témában 
releváns tudományos munkássága 
és jelenléte a magyar vagy a nem-
zetközi tudományosság fórumain.  
Kívülről nyilván nehezen látszik, 
hogy ki a sima beszédű sarlatán, 
és ki a szavahihető, de egy gyors 
Google-keresés azért sok mindent 
leleplezhet. Hol tanít, illetve kutat 
az illető? Hol publikált? Túl széles a 
témakínálata? Éles közéleti és társa-
dalmi kijelentései vannak? Van tu-

dományos fokozata a témában, ami-
ről nyilatkozik? Ezek elég árulkodók 
lehetnek”. Egy kutató vagy egy ku-
tatás, illetve annak eredménye több 
hitelességi „kritériumnak” is meg 
kell feleljen. „Nyilván számít itt az 
egyetemi szakirányú végzettség, 
most már egyre inkább szükséges a 
doktori cím (PhD) és valamely tudo-
mányos intézetben, felsőoktatásban 
vagy közgyűjteményben – múzeum, 
levéltár, könyvtár – betöltött kuta-
tói állás. De ez a szakma nem olyan 
nagy Magyarországon, az azonos té-
mával foglalkozók legalább távolról 
és a műveken keresztül ismerik egy-
mást, és jó esetben ez a hitelesség 
közmegegyezésen alapul” – vallja 
Ablonczy Balázs, aki szerint a tu-
domány és az áltudomány között 
határt kell húzni. Ami a legendákat 
illeti, azokat szelíden kell kezelni, 
főleg abban az esetben, ha látjuk a 
terjesztők jóindulatát. El kell mon-
dani, hogy mi nem stimmel azzal, 
amit mond vagy gondol, ám a tuda-
tos sarlatánokkal és az önjelölt pró-
fétákkal már nem kell ilyen jófejnek 
lenni. De az irónia ott is sokat segít.
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Hermann Gusztáv Mihály 
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című előadása közben 
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