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» ... važno je napomenuti i da obje historiograﬁje imaju naslijeđenu historiografsku
tradiciju, u najvećoj mjeri utemeljenu na sad već zastarjelim pogledima 19. st. , kada
je zbog međusobnih političkih sukoba mađarska historiograﬁja pokušavala
elemente hrvatske državnosti, koji su postojali kroz povijest, što više umanjiti (ili
uopće ne primijetiti), a hrvatska historiograﬁja prenaglasiti, umanjujući sa svoje
strane one elemente koji su govorili o mađarskom, više ili manje izravnom, utjecaju
na Hrvatsku. Sam autor zapravo je jedna od rijetkih osoba koja je sposobna
premostiti sve te razlike, kako na lingvističkoj razini, tako i samom činjenicom da je
istovremeno punopravni predstavnik obiju nacionalnih historiograﬁja i
nacionalnih entiteta (riječ je o Hrvatu iz Mađarske, koji se školovao i u Mađarskoj i u
Hrvatskoj te djeluje u objema zemljama kao povjesničar–istraživač i sveučilišni
profesor koji je predavao hrvatsku povijest u Mađarskoj i mađarsku u Hrvatskoj). Iz
tog razloga pogled na hrvatsku povijest koji autor donosi izrazito je različit od
pogleda većine ostalih autora koji se njom bave, a po mom mišljenju i puno
objektivniji.«
dr. sc. Damir Karbić

Dinko Šokčević

dr. sc. Stjepan Matković

Slika na naslovnici: Mato Celestin Medović: Zaruke hrvatskog kralja Zvonimira, (1920.) Hrvatski institut za povijest, Zagreb

»Prikazom hrvatske povijesti u kontekstu njenih dugotrajnih spona s Mađarima,
kao jednim od susjednih naroda, dobiven je originalan uvid u poznavanje važnog
dijela minulih vremena. Iz aspekta izvornosti autor nas upoznaje s rezultatima
mađarske historiograﬁje i podacima iz tamošnjih izvora koji su do sada bili ili
neotkriveni, ili vrlo površno korišteni u hrvatskoj povijesnoj znanosti i time
omogućava čitateljima znatno pouzdanije ocijene kvalitetu hrvatsko–mađarskih
odnosa. Podaci koje iznosi u svom djelu otklanjaju pojedine pogrješke vidljive u
mnogim sintetičkim radovima hrvatske historiograﬁje. Na taj je način autoru
uspjelo ispuniti zadaću isticanja uzajamnih veza i zajedničkih interesa Hrvata i
Mađara koji su imali vrlo bogatu povijest. Pristup temi odlikuje se autorskom
jasnoćom stila, preciznim izražavanjem i znanstvenom akribičnošću. Ovim djelom
autor je potvrdio reputaciju koju je već stekao ranijim radovima o stereotipima
prema drugoj strani koji su prevladavali kod obaju naroda.«
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