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október e[eje immár három évtizede a történe[emtanítás
informális Ünnepévé vá[t. Az 1989-ben alapított Történe-
lemtanárok Egy|'ete (TTE) ugyanis rendszeresen ekkor szer-
vezi meg országos konferenciáiát, amelynek témáia mindig
valamilyen aktuális kérdés köré szervezódik' Az első - nem
meg|'epó módon - a rendszerváltás és a történe[emtanítás
kapcsolatávaI foglalkozott, de vo[t már sző kirekesztésrő[
és befogadásró|., Erdé|.yró[, az iszlámró[, roma történe[em-
rő|., é|'etmód- és pénztörténetről. egyaránt. Tava[y, a korona-
vírus két hu[[ámverése között, a nagv vitát kivá|.tó ötödikes
és ki lencedikes tankönyvek kapcsán az áltényeken volt a
hangsúty. A iárvány áttal terhelt két tanév után adta magát
a gondolat, hogy az olyan katasztrófák társada[mi hatásai-
ró[ legyen szó, mint a iárványok, a háborúk, a klímaváltozás
vagy Trianon. Ezt tükrözte a konferencia címe is: Sorsfordító
voltozósok'', _ amelyek utón úiirónyt vett a történelem,

Fónagy Zo|'tán, az ELTE és az MTA történésze előadásának
gondolatmenete akörül forgott' hogy a történelem során
ie|'entkező pandémiák befo|'yáso|'ták-e az emberi magatar-
tást' A téma kutatá5a |.eginkább kÜtfö|.dön ie|'[emző, itthon a
Covid miatt azonban megugrott iránta az érdek|'ődés.

A modernitás elótt a iárványok az alacsony mobilitás miatt
[assan, foltszerűen teriedtek és gyakran vissza-visszatértek'
amire a |.egiobb pé|.da a középkori pestisjárvány. A védekezés
módia is korlátozott vo[t: az egyetlen hatásos módszernek a
karantén bizonyu[t, amelyet a kor embere kiegészített kütön-
féle val'|.ási rítusokkal' népszokásokka|.. Ebben az időben a
|'egnagyobb fertőzőnek a vándorló é|.etmódot folytató keres-
kedők, katonák és zarándokok bizonyultak. Nem csoda, hogy
emiatt az idegenellenesség több országban is fe[[ángo[t.
egyes helyeken pogromokhoz vezetett. Égyes becstések sze-
rint a pestis a 14' század végére az európai lakosság 30 szá-
za|.ékát kiirtotta, ame[ynek következtében munkaerőhiány
keletkezett. Ez lehet a hátterében a későbbi nagy társadalmi
változásoknak, amelyek a fötdesÚr-jobbágy viszonyt nyuga-
ton szerződé sszerŰvé a|.akították.

Az elsó valóban jó[ dokumentátt pandémia a kolerajár-
vány vo[t. Amellett, hogy a 19'századi egészségÜgy e beteg.
ség miatt fei|'ődött ugrásszerűen, számos helyen társadalmi
feszÜltséget okozott. Jó pé|.da erre az 1831.es magvaror-
szági ko[era[ ázadás, történe[mÜ n k uto[só iobbágyfe|'ke|'ése.
Hátterében az a félelem 'á|'tt' hogy az urak így akarnak meg-
szabadu[ni a felesleges szegényektőt. A kolera .l849-ben is
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fe|.Ütötte a feiét' ami szintén hozzájárutt a szabadságharc
vereségéhez - hasontóképp, mint a pestis a Rákóczi-fé|'e fe|.-
kelés korában.

A 19. század embere ekkor rákényszerÜ[t, hogy az eddig
megszokott védekezési módszereken tút|.épve Új, preventív
megoldásokhoz nyú[ion. Emiatt indu[t meg a vízvezeték-háló-
zat kiépÍtése, kialaku|.t az egészségÜgy iogszabá|'yi háttere -
Magyarországon 1875-ban fogadták eI az első i|'yen törvényt
-, és á|.ta|.ában is megváltozott a higiéniához va[ó viszony.

Fontos, hogy nemcsak napiainkban ielentenek prob|.émát
az á|'hírek és az összeesküvés.e[méletek. Ez ugyanis korta-
|.an ie|.enség, hiszen a kolerának és a pestisnek is megvoltak
a maga bűnbakiai a szegényektől a gazdagokon át az orvo-
sokig és a zsidókig'

Fónagy szerint a kolera próbára tette aZ európai társada[-
mak stabi|'itását. de kizökkenteni nem tudta oket. A rend a
kevésbé piacosodott országokban á|'|.t etóbb he[yre, hiszen
ezeken a helyeken könnyebb vo[t bevezetni a mobi l i tást
kortátozó intézkedéseket. összegzésképp etmondható,
hogy a járványok gyökeres változást nem hoztak az embe-
riség é|'etében, de a meg|'évő trendeket fetgyorsíthatták.
Fónagy szerint a modernizáció túlzott magabiztossággaI
ruházta fel az embert, ami napiainkban visszaÜtött.

A legnagyobb visszhangot érezhetően Gyáni Gábor aka-
démikus gondolatai kettették, aki Összeomtós vagy úikez.
det? _ Sorsf ordító tórsodolmi, 7ozdosógi viltozóst hozott-e
Trianon? cÍmmel adott e[ő.

Gyáni központi kérdése az vo[t' hogy miért vá[t Trianon
szindrómává. Ennek okát a határmódosítás váratlanságában
[átta, hiszen még a háború végén sem számítottak arra, hogy
az osztrák-Magyar Monarchia esetleg fe|'bom|'ik. Erre az es-
hetóségre nem vott forgatókönyv. A békének köszönhetóen
Magyarország szuverén á|'|'am |.ett - ezt nem szoktuk a sú|'yá-
nak megfelelő módon ie|.ezni -, amelynek gazdasági te|'iesít-
ményét inkább a háború vetette vissza, mint az e[vesztett
területek nyersanyagbázisának hiánya. Ez magyarázza a
bethleni konszolidáció ideién a gyors talpraál.tását is.

A történész úgy l.átia' hogy az ország életstílusa egysége-
sebb [ett, hiszen az elcsatolt peremterÜletek vegyes lakosság-
ga|' bírtak és többségÜk gazdasági szempontbó[ elmaradott
vo[t, bár akadtak virágzo régiók' pétdáut Kassa, Nagyvárad,
Temesvár' Ez utóbbiak elcsatolása növelte az ország,,vízfeiű-
ségét,,, azaz Budapest sútyát. A polgárosodás csak itt maradt
meg mintaként, így nem tudott elteriedniaz egész országban.

Összességében Gyáni szer int Tr ianon nem olyan súlyos
töréspont, mint amilyenné a revíziós propaganda tette, Az-
ország po|.itikai e|.itie a francia típusú nemzetállamot tekin-
tette mintának (ebben a szellemben köttetett meg a kiegye-
zés is 1857-ben), ami azt ielenti, hogy a nemzetiségeknek e|'
kett fogadniuk maguk felett á[[amalkotó nemzetként a ma-
gyart. Azon, hogy ók így gondo|'kodtak, nincs semmi csodá[-
kozni va[ó. hiszen a ]9. századi Euróoában ez volt a trend.
A20, század trendie azonban a födera|'izá[ás lett (mint pé|'-
dáu|' a Lajtán túli területeken), errót azonban a magvar po-
|.itikai e|'it, é|'én Tisza |stvánna[, ha[[ani sem akart. Az egy és
oszthatat[an nemzet eszméie olyan mélyen meggyökerese.
dett, hogy azt még ma sem l.ehet e|.fe|'ejteni. A nacionaliz.
mus ekkor tehát nem csupán ideo|'ógiát ietentett,  hanem
ku|'túrát is. Es miveI a nacionalizmus mindig területhez kö-
tődik, Trianon komo[y sebeket eitett raita.

Ezt a sérÜ[ést a po|.itika azóta sem hagyta begyógyu|'ni:
erre épített a Horthy-korszak revizionizmusa. a szocia[iz-
mus ideién pedig igyekeztek a témát agyonha|'lgatni, így
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