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Vizi László Tamás 

 

A sérelmi politikától a nemzetegyesítésig. 

A trianoni tehertétel kezelésének kormányzati törekvései a 

rendszerváltoztatás utáni Magyarországon 

 

1. Bevezetés 
 

A trianoni tragédia által okozott nemzeti trauma feldolgozása és a Trianonnal való 

őszinte szembenézés hosszú évtizedek óta adóssága volt a magyar politikai elitnek. Ezen a 

helyzeten kívánt változtatni a 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás melletti 

tanúságtételről szóló törvény, melyet az Országgyűlés 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodás 

mellett fogadott el.
1
 Az Országgyűlés ezt követően az elfogadott törvény sürgős kihirdetését 

kérte a köztársasági elnöktől. Az államfő 2010. június 2-án írta
2
 alá a törvényt, amely a 

trianoni békediktátum aláírásának 90 évfordulóján, 2010. június 4-én a Magyar Közlöny 

2010. évi 92. számában
3
 meg is jelent. Kihirdetésével megszületett a Nemzeti Összetartozás 

melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény,
4
 amely – mint azt a törvény 

előterjesztője is kifejtette – nyíltan és őszintén szembe kívánt nézni Trianonnal, és annak 

következményeivel, s ezáltal jelentős lépést tett egy pozitív nemzetstratégia megvalósításának 

irányába. Mielőtt azonban a trianoni tehertétel kezelésének rendszerváltoztatás utáni és 

napjainkban kínált megoldási törekvéseit bemutatnánk, röviden tekintsünk vissza a trianoni 

békediktátum aláírását
5
 követő évtizedekre. Miként is kezelte Trianont a magyar politikai elit 

egészen a rendszerváltoztatásig? 

 

2. Trianon kezelésének két világháború közötti modellje 

 
A két világháború közötti magyar politika Trianonnal kapcsolatos mozgásterét 

nagyban meghatározták az 1920-21 folyamán Prága, Belgrád és Bukarest között megkötött 

konstruktív együttműködésről szóló konvenciók, az úgynevezett kisantant szerződések, 

amelyek Magyarországot teljes külpolitikai karanténba kényszerítették. A kisantant – 

melynek gondolata már az első világháború alatt megszületett
6
 – egyértelműen azzal a céllal 

szerveződött, hogy a szerződő felek főként a vesztes Magyarországgal szemben 

                                                 
1
 A végszavazás részletes eredményét lásd 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.05.31.13:49:22&p_szavkep

v=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39 (a letöltés dátuma 2014. február) 
2
 A Magyar Köztársaság elnöki tisztét a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény 2010. 

június 2-i aláírásakor Dr. Sólyom László töltötte be. (Elnökségének időszaka: 2005. augusztus 5. – 2010. 

augusztus 5.) 
3
 Magyar Közlöny, 2010. június 4. 92. szám, 21379-21380. old. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK10092.pdf  (a letöltés dátuma 2014. február) 
4
 A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény. 

http://www.vajma.info/docs/Nemzeti-osszetartozas-torveny.pdf (a letöltés dátuma 2014. február). A 

továbbiakban A nemzeti összetartozás melletti törvény) 
5
 A trianoni békediktátum aláírására és az aláírók személyére vonatkozó polémiát és vitát lásd Vizi László 

Tamás (2010/a): A trianoni diktátum aláírója: a politikus Benárd Ágoston. Közép-Európai Közlemények. 

Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. III. évf. 3. szám. 2010/3. No. 10. 67-79. old.; Vizi László 

Tamás (2010/b): Ki legyen az aláíró? Vita a minisztertanácsban a trianoni békediktátum aláíróinak a 

személyéről. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. III. évf. 4. 

szám. 2010/4. No. 11. 109-132. old. 
6
 Erről lásd Gulyás László szerk. (1996): „Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot!” JATE Történész Diákkör. 

DOCUMENTA HISTORICA 5. Szeged. 45-46. old. 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.05.31.13:49:22&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.05.31.13:49:22&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK10092.pdf
http://www.vajma.info/docs/Nemzeti-osszetartozas-torveny.pdf
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összehangolják politikai és katonai törekvéseiket, fenntartsák a Trianonban kialakított status 

quot, megakadályozzák a magyar revíziós törekvéseket, valamint minden Habsburg 

restaurációs kísérletnek elejét vegyék.
7
  

A kisantant szorításával szemben a magyar külpolitika meglehetősen csekély 

mozgástérrel
8
 rendelkezett. Ezért legfőbb céljaként egyrészről a nagyhatalmi támogatás 

elnyerését, másrészről pedig az ország körül feszülő kisantant gyűrű gyengítését, illetve annak 

eseteleges szétfeszítését jelölte ki lehetséges külpolitikai alternatívaként.
9
 Ezek a célok 

világosaknak tűntek ugyan, de azok megvalósításának és elérésének mikéntjében már kevésbé 

volt konszenzus. A kérdés ugyanis úgy merült fel, hogy nagyhatalmi támogatás hiányában a 

kisantant szétfeszítését célzó próbálkozásoknak mennyiben van realitásuk, s érdemes-e 

nagyhatalmi támogatás nélkül a kisantant valamelyik államával szemben a siker minimális 

reményével külpolitikai akciót kezdeményezni? A feltett kérdésre markánsan három 

lehetséges válasz kínálkozott: a kivárás és az egyoldalú, a kockázatot magában hordozó 

magyar lépések kerülése mindaddig, amíg a nagyhatalmi helyzet Budapest számára kedvezőre 

nem fordul; az aktív, kezdeményező külpolitika akár nagyhatalmi háttér nélkül is; törekvés a 

nagyhatalmi támogatás elnyerésére, de közben a kínálkozó lehetőségeknek a nemzetközi 

körülmények függvényében történő kihasználása. 

Az 1920-as évek közepén az elsőként említett külpolitikai koncepciót a magyar 

diplomácia politikai irányítói, a külügyminiszter állandó helyettesei – akik egyben a 

Külügyminisztérium vezértitkárai (secrétaire général)
10

 is voltak – Kánya Kálmán
11

 és 

Khuen-Héderváry Sándor
12

 képviselték. A Khuen-Héderváry – Kánya-féle magyar külpolitika 

a „türelmes várakozás“ álláspontját vallotta, s nagyhatalmi támogatás hiányában ellenzett 

minden olyan külön akciót, amely egyoldalú magyar lépéssel kívánta volna a kisantant 

blokkját szétfeszíteni. Az ilyen jellegű kezdeményezéseket nem preferálták, s azokat a 

nagyhatalami helyzet megváltozásának esetén tartották csak elképzelhetőnek. A második 

alternatívát egyrészt a húszas évek elején a külügyi szolgálatba lépett új diplomáciai elit egy 

része, másrászt az ellenzékben politizáló „fajvédők“ képviselték. A két csoport elképzelései és 

                                                 
7
 Ádám Magda (1981): A kisantant 1920-1938. Budapest.; Ádám Magda (1989): A kisantant és Európa 1920-

1929. Budapest.; Gulyás László (2011): A kisantant története. Rubicon 2011/2. szám. 68-77. old.; A kisantant 

elnevezést a Budapesten megjelenő Pesti Hírlap című napilap 1920. áprilisában  használta először, amikor a cikk 

szerzője a három állam együttműködése kapcsán „Apró Antantról” írt. 
8
 A külpolitikai mozgástérre vonatkozóan lásd Ránki György (1984): Mozgástér és kényszerpálya. A Duna-

völgyi kis országok a nemzetközi gazdaság és politika rendszerében (1919-1945) In. A két világháború közötti 

Magyarországról. Szerk. Lackó Miklós. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 11-46. old.; Zeidler Miklós (2002): 

Mozgástér a kényszerpályán. A magyar külpolitika „választásai” a két háború között. In. Mítoszok, legendák, 

tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Szerk. Romsics Ignác. Osiris Kiadó, Budapest. 162-205. old. 
9
 A különféle alternatívákról lásd Gulyás László (2012): A Horthy-korszak külpolitikája I. Az első évek 1919-

1924. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő. 27-62. old.  
10

 Hory András (1987): Bukaresttől Varsóig. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta, magyarázó 

jegyzetekkel ellátta Pritz Pál. Gondolat Kiadó. Budapest. A Külügyminisztérium vezértitkári (secrétaire général) 

beosztására vonatkozóan lásd Pritz Pálnak a Hory emlékiratok I. fejezetének 4. számú jelzetét a 424. oldalon, 

valamint az emlékiratok II. fejezetének 2. számú jelzetében a 443. oldalon tett megjegyzéseit.  
11

 Kánya Kálmán (1869-1945).  Diplomáciai tevékenységét, még az Osztrák-Magyar Monarchiában kezdte, majd 

az önálló magyar Külügyminisztériumban folytatta. 1920 és 1925 között a külügyminiszter állandó helyettese 

volt. 1925-től 1933-ig berlini követ. Ezt követően 1938 őszéig a külügyminiszter. Kánya Kálmánról lásd Tóth 

Imre (2013): Kánya Kálmán útja a külügyminiszteri székig. Történelmi Szemle, 2013/2. szám. 225-260. old.; 

Tóth Imre (2009): A polgári arisztokrata: Kánya Kálmán jellemrajza a kezdetektől a miniszteri posztig. Aetas 

Történettudományi folyóirat 2009/2. szám. 23-43. old.; Tóth Imre 2008): Egy németbarát viszontagságai 

Berlinben: Kánya Kálmán követi évei (1925-1933). Soproni Szemle. Kultúrtörténeti folyóirat 2008/3. szám. 325-

338.old. 
12

 Khuen-Héderváry Sándor (1881-1947). Az 1918 utáni önálló magyar külügyminisztérium és külügyi szolgálat 

egyik megszervezője. 1920-tól a Külügyminisztérium politikai osztályát vezette, majd 1925-től a 

külügyminiszter állandó helyettese volt. Ezt követően 1934-től 1940-ig a párizsi magyar követséget 

vezette.1941-ben visszavonult a politikától. 
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mozgástere azonban jelentős különbségeket mutatott. Az előbbieket nagyban kötötték a 

külügyi kormányzat politikai instrukciói és a velük szemben elvárt lojalitás, míg  a 

radikálisabb elveket képviselő ellenzéki politikusok törekvéseit ez nem korlátozta. Utóbbiak 

élesen kritizálták az általuk túlzottan is alkalmazkodónak és beilleszkedőnek titulált hivatalos 

magyar külpolitikát és annál sokkal aktívabb fellépést sürgettek. Ugyanakkor nem szabad 

megfeledkezni arról sem, hogy külpolitikai nézeteiket belpolitikai helyzetük és pozícióik is 

nagyban befolyásolták.
13

 A harmadikként felvázolt külpolitikai törekvést az 1920-as években 

a magyar politika legmeghatározóbb személyisége, Bethlen István miniszterelnök képviselte. 

Bethlen tevékenysége ugyanis nem csupán a belpolitikai élet irányítására korlátozódott, 

hanem a külpolitikára is jelentős befolyással bírt.
14

 Bethlen számára már a húszas évek első 

harmadában egyértelművé vált, hogy Trianon részleges revízióját Magyarország csak 

nagyhatalmi támogatással érheti el. Ennek a feltételei azonban ekkor még nem voltak adottak. 

A magyar revíziós törekvéseket ugyanis a húszas évek középen egyetlen győztes nagyhatalom 

sem támogatta. Ezért a bethleni külpolitika
15

 addig, amíg az európai viszonyok Budapest 

számára kedvezően nem alakultak, az óvatos kivárás álláspontjára helyezkedett. Bethlen ezt 

úgy fogalmazta meg, hogy „Magyarország számára az egyetlen lehetséges külpolitika a 

türelmes várakozás.”
16

 Ez azonban egyáltalán nem jelentett számára külpolitikai passzivitást. 

Miután a külpolitikai játékteret felfogása szerint „a körülmények alakítják”
17

 ezért Bethlen a 

külpolitikai mozgástér kis lépések, kis eredmények útján történő bővítését tekintette 

realitásnak. E három külpolitikai alternatíva természetesen nem egymástól függetlenül, hanem 

egymás mellett létezett és a mindenkori nemzetközi helyzet függvényében alakult.  

Az 1920-as évek közepén a szerencsétlen kimenetelű frankhamisítási ügy nehéz 

politikai terhének árnyékában azonban a magyar külpolitika számára egy új lehetőség 

kínálkozott: a Magyarország és Jugoszlávia közötti megegyezés, amely akár a kisantanton 

történő réstörés sikerével is kecsegtethetett. Jugoszláviának a kisantantról történő 

leválasztását célzó 1926-os magyar külpolitikai akció azonban nem járt sikerrel.
18

 A magyar 

külpolitika számára áttételesen mégis jelentős eredménnyel járt, hiszen megnyitotta az utat a 

magyar-olasz együttműködés előtt, amelyet a felek – Bethlen Istán magyar és Benito 

Mussilini olasz miniszterelnök – 1927. április 4-e és 6-a közötti római találkozása során 

barátsági, békétető eljárási és választott bírósági szerződés formájában realizáltak. Az 

Olaszországgal  megkötött szerződés lehetővé tette Magyarország számára, hogy kilépjen a 

Trianon óta fennálló nemzetközi elszigeteltségből. Ráadásul a Rómával megkötött szerződés a 

magyar külpolitika számára meghozta a hőn áhított nagyhatalmi támogatást, ami akár már 

rövid távon is kínálta a kisantant gyűrű szorításának enyhítését, s egyúttal Trianon 

revíziójának a lehetőségét is magában rejtette.  

 

                                                 
13

 Pritz Pál (1990): A fajvédők külpolitikai nézetei (1918-1936) Századok, 124. évf. 1990/5-6. szám. 654-657. 

old. 
14

 Pritz Pál (2005): A magyar külügyi szolgálat története az első polgári korszakban (1867-1948) In: Az a 

„rövid” 20. század. Történetpolitikai tanulmányok. Budapest, 80. old; Romsics Ignác (1990): Bethlen István 

külpolitikája 1921-1931. Századok, 124. évf. 1990/5-6. szám. 577-615. old. 
15

 Bethlen külpolitikájáról a legújabb feldolgozás Gulyás László (2013): A Horthy-korszak külpolitikája 2. A 

húszas évek második fele 1924-1931. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő. 
16

 Bethlent idézi Romsics (1990): 588. old. 
17

 Romsics (1990): 580. old. 
18

 Lásd erre vonatkozóan részletesebben Vizi László Tamás (2013): „Hiszem és remélem, hogy… hamarosan 

visszatérhet a régi barátság és megértés” Horthy Miklós beszéde és a szerb orientáció alternatívája a magyar 

külpolitikában. In.: Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. VI. évf. 

4. szám 2013/4. No. 23. 7-38. old. 
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2.1. A trianoni válságkezelés tiszavirág életű revíziója 

 
Az 1930-as évek közepére gyökeresen megváltozott nagyhatalmi és katonapolitikai 

helyzet reálisnak tűnő lehetőséget kínált Magyarország számára arra, hogy a Trianonban 

elcsatolt terültek egy részének visszacsatolása révén részben ugyan, de orvosolni lehessen a 

trianoni sebeket. 1938 és 1941 között Magyarország javára négy alkalommal került sor 

határmódosításra.  

 
2.1.1. Az első bécsi döntés 

 
1938. november 2-án a Bécsben meghozott német-olasz döntőbírósági határozat 

értelmében Csehszlovákiától Magyarországhoz csatolták a Felvidék és Kárpátalja déli részét, 

s ezzel 11 927 km
2
-nyi területet és 1 041 401 főt. Az 1938 decemberében végrehajtott 

összeírás szerint a visszacsatolt területek lakosságának 84,4%-a, azaz 879 007 fő vallotta 

magát magyar anyanyelvűnek.
19

   

Az első bécsi döntés az 1938. szeptember 29-30-i müncheni négyhatalmi 

(Németország, Olaszország, Franciaország, Nagy Britannia) konferencia kiegészítő 

nyilatkozatának
20

 következtében született meg, amelyben az egyezményt aláírók felszólították 

Magyarország és Csehszlovákia kormányát, hogy kezdjenek tárgyalásokat a magyar területi 

igényekről.
21

 Miután azonban az október 9-én a Csehszlovákiához tarozó Komáromban 

megkezdett kétoldalú tárgyalások
22

 nem vezettek eredményre, a felek Németországhoz és 

Olaszországhoz fordultak annak érdekében, hogy ők hozzanak a vitatott kérdések tekintetében 

döntőbírósági ítéletet.
23

 Miközben a döntést a magyar társadalom kitörő lelkesedéssel fogadta, 

és abban Trianon igazságtalansága orvoslásának első lépését látta, meg kell jegyezni, hogy az 

nem a két érintett ország kompromisszumának eredményeként született meg, hanem 

Németország és Olaszország akaratát tükrözte, s nem párosult Párizs és London 

garanciájával.
24

 Mindez pedig hosszú távon kétségessé tette annak eredményeit.
25

 

 
2.1.2. Kárpátalja visszaszerzése 

 
Az 1939 tavaszán kibontakozó és Csehszlovákia teljes feldarabolásával végződő 

német akcióhoz hitleri jóváhagyással csatlakozó Magyarország 1939. március 15-e és 17-e 

                                                 
19

 Zeidler Miklós (2009): A revíziós gondolat. Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony. 275. old. Az első 

bécsi döntés határozatait közli Zeidler Miklós (2003): Trianon. Osiris Kiadó, Budapest. 315-316. old. 
20

 Halmosy Dénes (1966): Nemzetközi szerződések 1918–1945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 

437. old. 
21

 Gulyás László (2006): Some details of Hungarian-Slovakian border negotiations at October 1938. Kutatások 

az Eötvös József Főiskolán. Baja. 315-321. old. 
22

 Popély Gyula (2010): A komáromi tárgyalások (1938. október 9-13.) 

http://www.nogradhistoria.eu/data/files/186782808.pdf  (a letöltés dátuma 2014. február) 
23

 Sallai Gergely (2002): Az első bécsi döntés. Osiris Kiadó, Budapest. 
24

 Pritz Pál (2010): Magyarország és a nagyhatalmak 1938-ban. In: Simon Attila (szerk.) Visszacsatolás vagy 

megszállás? Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád 

megyei Levéltárból 58. Nógrád megyei Levéltár - Selye János Egyetem. Balassagyarmat. 11-20. old. 
25

 Az emigrációba vonuló csehszlovák köztársasági elnök Edvard Beneš, egyik legfontosabb politikai törekvése 

arra irányult, hogy a nagyhatalmak tekintsék érvénytelennek a müncheni, döntést illetve az ehhez szorosan 

kapcsolódó első bécsi döntést. Erről bővebben lásd Gulyás László (2008): Edvard Beneš. Közép-Európa 

koncepciók és a valóság. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő. 306-310. old. 

http://www.nogradhistoria.eu/data/files/186782808.pdf
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között hajtotta végre második revíziós akcióját.
26

 Ezt azonban nem előzték meg sem kétoldalú 

tárgyalások, sem pedig döntőbírósági határozat. A magyar királyi honvédség kihasználva 

Szlovákia függetlenségének kikiáltását és Prága németek általi megszállását, birtokba vette a 

Kárpátalját, s ezzel 12 147 km
2
-nyi területet és annak 674 923 lakosát Magyarországhoz 

csatolta.
27

 Bár a terület számos stratégiai szempontból fontos volt Magyarország számára, s 

1920 előtt a történelmi Magyarország szerves részét képezte, annak visszacsatolását etnikai 

érvek csak kevésbé támasztották alá. A visszacsatolt kárpátaljai terület lakosságának ugyanis 

csak 9,25%-ka (62 173 fő) volt magyar, szemben a több mint félmilliós ruszin népességgel.
28

 

Igaz ez utóbbi számadat a terület csehszlovákiai, illetve szlovákiai birtoklását sem támasztotta 

alá. Tegyük hozzá, hogy a kárpátaljai ruszin lakosságot soha, egyetlen egyszer sem kérdezték 

meg arról, hogy melyik álam keretein belül képzelné el jövőjét. 

Az ismételt területgyarapításról jegyezzük meg, hogy az német egyetértéssel, de önálló 

magyar katonai akció valósult meg, s bár sem Párizs sem London nem tiltakozott ellene, 

ugyanakkor a két nagyhatalom garanciákat nem adott az új határokra. 

 

2.1.3. Észak-Erdély és a Székelyföld visszacsatolása 

 
Már közel egy esztendeje tartott a második világháború, amikor az egyre feszültebbé 

váló és fegyveres összecsapással fenyegető magyar-román viszony kezelésének és a hitleri 

Németország érdekeinek figyelembe vételével, az 1938-as forgatókönyvhöz kísértetiesen 

hasonlóan ismét német-olasz döntőbírósági határozat kimondására került sor 1940. augusztus 

30-án Bécsben.
29

 Ezt a döntést is sikertelen kétoldalú tárgyalások előzték meg augusztus 16-a 

és 24-e között Turnu-Severinben.
30

 A második bécsi döntés
31

 értelmében visszacsatolták 

Magyarországhoz Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, összesen 43 104 km
2
-nyi területet és 

annak 2 644 732 lakosát. Közülük az 1941-es népszámlálás alapján 1 370 053 fő vallotta 

magát magyar anyanyelvűnek, azaz a visszatért lakosság 51,8%-a.
32

 Ezúttal sem szabad 

azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a területrendezés német-olasz formája ez 

alkalommal sem bírta Nagy Britannia garanciáját. Már csak ezért sem, hiszen a döntőbírók és 

London között hadiállapot volt, ami eleve kizárta, hogy a bécsi döntés brit megerősítést 

nyerjen. Itt kell megemlíteni azt is, hogy a németek közreműködésével megvalósult revíziós 

eredményekért – miközben azokat az ország lakossága egyöntetűen igazságos, bár nem 

minden esetben teljesen kielégítő, de Trianont mégiscsak kompenzáló döntéseknek tekintette 

– súlyos politikai árat fizetett a magyar fél. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: 

Magyarországnak 1939 februárjában csatlakoznia kellett előbb az Antikomintern Paktumhoz, 

majd 1940. november 20-án a háromhatalmi egyezményhez, ismertebb nevén a Róma-Berlin-

Tokió tengelyhez. Utóbbi értelmében Budapest végképp elkötelezte magát a tengelyhatalmak 

mellett. 

 

 

                                                 
26

 Mihályi Balázs (2012): Egy elfelejtett „kis háború” 1939-ben. Magyar Hírlap, 2012. április 27. 

http://www.magyarhirlap.hu/tortenelem/egy-elfelejtett-kis-haboru-1939-ben#sthash.No322tFY.dpuf (a letöltés 

dátuma 2014. február) 
27

 Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ez a terület nem azonos azzal, amelyet ma Kárpátaljaként 

ismerünk, hiszen annak szinte teljesen magyarok lakta déli részei már az 1938-as első bécsi döntéssel 

visszakerültek Magyarországhoz. 
28

 Zeidler (2009): 277. old. 
29

 L. Balogh Béni (2002): A magyar-román kapcsolatok 1939-1940-ben és a második bécsi döntés. Pro-Print 

Könyvkiadó, Csíkszereda.  
30

 Hory (1987): 310-343. old. 
31

 A második bécsi döntés határozatait közli Zeidler (2003): 317-318. old. 
32

 Zeidler (2009): 283. old. 

http://www.magyarhirlap.hu/tortenelem/egy-elfelejtett-kis-haboru-1939-ben#sthash.No322tFY.dpuf
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2.1.4. A délvidéki területek visszaszerzése 

 
Amíg az első három területi revízió – leszámítva a Kárpátalján lezajlott kisebb katonai 

összetűzéseket – alapvetően békés úton ment végbe, addig Magyarország 1941 áprilisában a 

német-jugoszláv háború részeként, abba Jugoszlávia felbomlását követően bekapcsolódva, 

komoly fegyveres összecsapások útján vette birtokába a történelmi Magyarország részét 

képező Bácskát, Muraközt, Mura-vidéket és a baranyai háromszöget. Összesen 11 475 km
2
-

nyi területet és annak 1 030 027 lakosát.
33

 Az 1941 őszén lezajlott összeírás értelmében a fenti 

területek lakosságának 38,9%-a, azaz 401 035 fő tekintette magát magyarnak.
34

 A 

korábbiakban már említettük, hogy az előző három területszerzés sem bírta a nagyhatalmak, 

különös tekintettel Nagy Britannia politikai garanciáit, e negyedik „országgyarapítás” 

következtében London, melynek egyedüli európai szövetségesét, Jugoszláviát támadta meg 

Magyarország, megszakította diplomáciai kapcsolatait Budapesttel.
35

 

 

 
2.2. Trianon két világháború közötti válságkezelésének mérlege és tanulságai 

 
A két világháború közötti évtizedek meghatározó magyar külpolitikai célja, el nem 

ítélendő módon Trianon revíziójának az elérése volt. Ez a cél a magyar belpolitikában is a 

legkisebb közös politikai többszörösnek számított. Nagyhatalmi megértés és támogatás 

hiányában, valamint az utódállamok merev elzárkózásának következtében azonban a magyar 

politika a harmincas évek közepétől egyre jobban az európai hatalmi viszonyokat átrendező 

Németország és Olaszország mellé sodródott, hiszen revíziós eredményeket csak tőlük 

remélhetett. Ezt 1938 és 1941 között látszólag el is érte. Hiszen az „országgyarapítások” 

eredményeként Magyarország területe 1938 és 1941 között 78 653 km
2
-rel növekedett, és a 

trianoni 92 963 km
2
-hez képest

 
171 616 km

2
-re nőtt. Lakossága a visszacsatolásokat követő 

összeírások alapján 5 391 083 fővel bővült, amelyből 50,3%, azaz 2 712 268 fő vallotta magát 

magyar anyanyelvűnek. A visszacsatolt területeken élő 2 678 815 fő, a lakosság 49,7 %-a 

azonban nem magyar etnikumú volt. Ezzel Magyarország ismételten soknemzetiségű állammá 

vált, miközben kb. félmillió magyar még mindig az országhatárokon kívül rekedt. Ráadásul a 

területi revíziók nélkülözték az európai nagyhatalmak teljességén alapuló politikai 

konszenzusát, ami eleve bizonytalanná tette azok hosszútávon történő megőrzésének a 

lehetőségét. Nem jártak sikerrel továbbá a kétoldalú magyar-csehszlovák és magyar-román 

tárgyalások sem, s ezáltal annak esélye is szertefoszlott, hogy az érintett államok a 

konfliktusokat és vitákat egymás között rendezzék. A népek önrendelkezésének jogát a 

gyakorlatban érvényesíteni tudó népszavazás gondolata pedig fel sem merült. Így maradt a 

német-olasz döntőbíráskodás, melynek határozatait Pozsony és Bukarest ugyan úgy élte meg, 

mint a magyarság Trianont. A Jugoszláviával szembeni katonai fellépéssel visszaszerzett 

területek tartóssága pedig hosszútávon még kevesebb eséllyel bírt. A két világháború közötti 

időszak trianoni válságkezelése, a területi revíziók, amelyek Németország egyoldalú 

döntéseivel és támogatásával tudott csak megvalósulni, így csupán rövid, tiszavirág életűek 

                                                 
33

 Lőrinczné Bencze Edit (2011): Külső és belső határok a Nyugat-Balkán regionális térfelosztásában. In: Közép-

Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. IV. évf. 3-4. sz. 2011/3-4. No. 14-

15. 262-276. old. 
34

 Zeidler (2009): 291. old. 
35

 A magyar-brit diplomácia kapcsolat megszakítására lásd: Barcza György (1994): Diplomata-emlékeim 1911-

1945. I. EURÓPA-HISTÓRIA Kiadó, Budapest. 488-507. old.; Pritz Pál (2010): Búcsú Londontól. Barcza 

György magyar királyi követ utolsó hetei Angliában. Kommentár. Közéleti és kulturális folyóirat. 2010/3. szám. 
http://kommentar.info.hu/iras/2010_4/bucsu_londontol (a letöltés dátuma 2014. február) 
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lehettek. Mindez annak az egyébként nehezen vitatható ténynek az ismeretében tekinthető 

leginkább sajnálatosnak, hogy a Magyarország javára 1938 és 1941 között végrehajtott 

területi változások vitathatatlanul egy igazságosabb, az etnikai elveket a lehetőségekhez 

képest jobban megközelítő határvonalat teremtettek. A területi változtatásoknak tehát nem a 

tartalma, hanem a módja és végrehajtásának a gyakorlata volt az, ami nem tette és nem tehette 

stabillá és hosszútávon életképessé a válságkezelésnek ezt a módját.  

 

3. A megismételt Trianon – Párizs, 1947 

 
A második világháborút lezáró, és a magyar kormány képviseletében Gyöngyösi János 

külügyminiszter által 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés
36

 kísérletet sem tett 

arra, hogy a trianoni békediktátum által deklarált nyilvánvaló igazságtalanságokat kezelje, 

vagy azokat korrekció alá vegye. Sőt. Tovább mélyítette a Trianon okozta válságot. A 

békeszerződés értelmében Magyarország „visszakapta” a trianoni határokat azzal a 

módosítással, hogy a pozsonyi hídfő öt településéből hármat – Horvátjárfalu, Oroszvár, 

Dunacsún – Csehszlovákiához csatoltak, s mellőzték a kisebbségvédelmi klauzulákat is. Ezzel 

a határon túl élő magyarságot valósággal kiszolgáltatták az utódállamoknak, s a kisebbségi 

kérdést az adott országok belügyeibe utalták. 
 A szerződés 22. cikke még a trianoni békediktátumon is túltett azzal, hogy rögzítette: 

„A jelen Szerződés életbelépését követően minden Szövetséges fegyveres erőt 90 napon belül 

Magyarországból vissza kell vonni, mindazonáltal a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar 

területen oly fegyveres erők tartására, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a Szovjet 

hadseregnek az ausztriai Szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalait fenntartsa.” 

Magyarország tehát hiába írta alá a békeszerződést, szuverenitását nem nyerte vissza, hiszen a 

szovjet Vörös Hadsereg fegyveres erői ellenőrizetlen módon és létszámban továbbra is az 

országban maradhattak. Ez pedig azt a belpolitikai küzdelmet is eldöntötte, amelynek tétje 

nem volt kisebb, mint az, hogy a háború utáni Magyarország a polgári demokratikus, vagy a 

szovjet típusú berendezkedést követi, követheti-e? Az 1948-49-ben létrejött új, a magyar 

társadalomtól teljesen életidegen belpolitikai modell Trianont és annak teljes problematikáját 

csak és kizárólag úgy interpretálta, mint amelyért kizárólagosan a régi rendszer politikai elitjei 

a felelősek. „Így aztán Trianon lassacskán „igazságossá” vált a magyar propagandában, s ezt 

követően a hivatalos történetírásban, az újságok hasábjain, az iskolai tankönyvekben.”
37

 

 

4. A szőnyeg alá söpört probléma. Amiről nem beszélünk, az nem is 

létezik! 

 
A szocializmus évtizedei alatt Trianon tabu témának minősült. Tilos volt a témával 

foglalkozni, az igazság után kutakodni, vagy az igazságot nyilvánosságra hozni, s még csak 

utalni sem lehetett a történtekre. Generációk nőttek úgy fel, hogy az iskolában Trianonról csak 

alig hallottak. Trianont az agyonhallgatás csendje uralta, s ez kihatott az utódállamokhoz 

csatolt területeken élő magyarság helyzetére is. Még a nemzetiségi kérdésnek a felvetése is 

tiltott területnek számított. Aki megpróbálta megkerülni a tilalmakat, azt elhallgattatták, 

szilenciumra ítélték, nacionalistának, sovinisztának bélyegezték. Olyan rendszerellenes 

                                                 
36

 A Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződést az 1947. évi XVIII. törvény cikkelyezte be. 

Teljes szövegét lásd http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8265 (a letöltés dátuma 2014. augusztus) A témára 

vonatkozóan lásd legújabban Romsics Ignác (2006): Az 1947-es párizsi békeszerződés. Osiris Kiadó, Budapest. 
37

 Ormos Mária (1990): Elhallgatások nélkül. Magyar Nemzet, 1990. június 4. 

http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8265
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személynek, aki Trianon és a nemzetiségi kérdés felvetésével éket próbál verni a baráti 

szocialista országok közé, s bomlasztani akarja a béketábort.  

A nemzetiségi kérdést csak internacionalista megközelítésben lehetett említeni, mely 

szerint a nemzetiségek egyfajta hidat jelentenek a szocializmust építő szomszédos országok 

között. A helyzetet jól példázza Kádár Jánosnak az MSZMP, és Nicolae Ceausescunak, a 

Román Kommunista Párt főtitkárának 1977. június 15-én Debrecenben és 16-án, 

Nagyváradon megtartott találkozója, melyről a Népszabadság összefoglalót készített. Ebben a 

következők olvashatók: a találkozó „elősegíti a jobb megértést, hozzájárul ahhoz, hogy tovább 

fejlődjenek a két párt, két ország kapcsolatai, hogy a szorosabb együttműködés 

hatékonyabban segítse népeink javát, valamint a békét, a biztonságot, a függetlenséget, a 

társadalmi haladást és a szocializmust szerte a világon. […] A nemzetiségek – az illető 

országok állampolgárai – problémáinak megoldása a két ország mindegyikének belső ügye és 

felelőssége. Ugyanakkor hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a két szomszédos állam 

nemzetiségei mind nagyobb mértékben töltsék be a híd szerepét a magyar és román nép 

közötti közeledésben.”
38

 

 Ez az álságosan szervilis, a trianoni problematikát és a megoldatlan nemzetiségi 

kérdést tudatosan szőnyeg alá seprő, a határon túli magyarságot magára hagyó, annak 

képviseletéről lemondó kommunista politika ráadásul 1988. augusztus 28-án Grósz Károly és 

Nicolae Ceausescu aradi találkozóján látványos megaláztatásban is részesült. Szűts Pál, aki 

bukaresti magyar nagykövetként vett részt az aradi tárgyalásokon, erről így számolt be 

naplójában: „[…] a pszichikai hadviselés már a határon elkezdődött: Grószékat román 

autókba ültették és kerülőúton vitték Aradba, nehogy találkozzanak az út mentén köszöntésre 

felsorakozott romániai magyarokkal. A magyar tévéseket is eltérítették, hogy lekéssék az 

aradi nyitóprogramot. A tárgyaláson Grósz 25 percben ismertette a magyar álláspontot, 

válaszul Ceausescu két és fél órában oktatta ki a magyarokat. Grósz tudomásul vette, hogy a 

településrendezés nem falurombolás, elfogadta, hogy a falurombolás elleni budapesti 

tüntetésre válaszul bezárt kolozsvári főkonzulátus kiutasított diplomatáit le kellett volna 

tartóztatni, nem pedig csak kiutasítani. És amiatt sem akadékoskodott, hogy nem nyitják meg 

a Magyar Kultúra Házát Bukarestben.”
39

 

 Ide vezetett tehát a trianoni traumának, ennek a huszadik századi magyar tragédiának 

az agyonhallgatása, kibeszéletlensége, elemző feldolgozásának a hiánya, kezelésének 

kidolgozatlansága. 

 Ugyanakkor jegyezzük meg, hogy a nyolcvanas évek elejétől értelmiségi körökben 

egyre nyíltabban és gyakrabban lehetett szólni elsősorban Erdélyről. Ilyen volt a híres Köteles 

Pál és Száraz György nevével fémjelzett és Lăncrănjan Erdélyről írt botrányos könyvét 

követő vita,
40

 vagy éppen a háromkötetes Erdély története című összefoglaló körüli polémia. 

 

                                                 
38

 1977: Ceausescu Debrecenben, Kádár Nagyváradon. In. 

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2009/06/16/1977_magyar-

roman_targyalasok_debrecenben_majd_nagyvaradon/ (a letöltés dátuma 2013. augusztus) 
39

 1988: Ceausescu megalázza Grószt Aradon. In. 

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/08/28/1988_ceausescu_megalazza_groszt_aradon/ (a letöltés dátuma 

2013. augusztus); Lásd továbbá Szűts Pál (1998): Bukaresti napló 1985-1990. Osiris Kiadó, Budapest.; Földes 

György (2007): Magyarország, Románia és a nemzetiségi kérdés 1956-1989. Napvilág Kiadó, Budapest. 
40

 Vincze Gábor (2006a): A Lăncrănjan-ügy. Egy magyarellenes pamflet, és fogadtatása Romániában, valamint 

Magyarországon, 1982-ben. Tiszatáj, 2006. március. 62-81. old.; Vincze Gábor (2006b): Lăncrănjantól 

Lăncrănjanig. Fejezet a magyar–román kapcsolatok nyolcvanas évekbeli történetéből. Magyar Kisebbség, 2006/ 

3–4. sz. 262–352. old.; Száraz György (1983): Egy furcsa könyvről. Magvető Kiadó, Budapest. (Gyorsuló idő 

sorozat); Bárdi Nándor (2013): Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. 

Spectrum Hungarologicum. Vol. 6. Yväskylä – Pécs. 550. old. 
 

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2009/06/16/1977_magyar-roman_targyalasok_debrecenben_majd_nagyvaradon/
http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2009/06/16/1977_magyar-roman_targyalasok_debrecenben_majd_nagyvaradon/
http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/08/28/1988_ceausescu_megalazza_groszt_aradon/


9 

 

5. Trianon újra a középpontban 

 
Grósz Károly aradi megaláztatásának évében – bár erről a hatalom még nem akart 

tudomást venni – már rendszerváltó hangulatban élt az ország. Sorra alakultak meg az 

ellenzéki mozgalmak, s 1956 óta először fordult elő, hogy nem a párt hivatalos felhívására 

vonultak többezres tömegek az utcákra. Így történt ez 1988. június 27-én is, amikor számos 

ellenzéki szervezet hívására hetven-nyolcvanezer ember tüntetett a Hősök terén a romániai 

falurombolás ellen. A nagygyűlésen Csurka István mondott beszédet. A román követség nem 

volt hajlandó átvenni a szervezők által megfogalmazott petíciót, ezért azt másnap postán 

juttatták el a címzetthez, továbbá négy nyelven valamennyi budapesti külképviselethez és a 

Bécsben ülésező Nemzetközi Emberi Jogi Konferenciához, valamint az ENSZ-hez is.  

Elfojtott indulatok, évtizedekig kimondhatatlan szavak törtek elemi erővel a felszínre. 

Nem lehetett tovább hallgatni Trianonról sem. Az évtizedekig agyonhallgatott szitokszó újra 

bekerült a közbeszédbe. Élményt jelentett ekkor már csupán annak a gondolata is, hogy végre 

beszélhetnek róla, kutathatnak utána, megismerhetik mi történt 1920. június 4-én a versailles-i 

Grand Trianon palota rózsaszín márványtermében. „Nem csoda így, ha manapság minden szó 

Trianonról, amely a köztéren, a nagy nyilvánosság előtt hangzik, megrázó élményt jelent.” – 

írta 1990-ben a korszak történetével foglalkozó történész.
41

  

A rendszerváltoztatás új fejezetet nyitott Trianon megismerésének vonatkozásában. 

Sorban jelentek meg a Trianonról szóló tanulmányok, könyvek, rövidebb-hosszabb írások, 

elemzések, s érzékelhetően nagy volt az igyekezet arra nézve, hogy a realitások felé 

terelődjön a közgondolkodás. A probléma kibeszélése tehát megkezdődött, de mindehhez 

nagyfokú illúzió is társult. Nem kellett azonban sok idő ahhoz, hogy kiderüljön: Dunának és 

Oltnak mégsem egy a hangja. A szocializmus feszítő bilincseitől megszabaduló 

utódállamokban nem az együttműködő, és a közös problémákat megoldani akaró politika 

nyert teret, hanem ezzel ellentétesen az újjáéledő nacionalizmus. Hiába fogalmazódott meg a 

konszenzuson alapuló új magyar külpolitika hármas stratégiájaként az euroatlanti integráció, a 

szomszédsági kapcsolatok fejlesztése, és a határon túli magyarok támogatása, az utóbbi kettőt 

az utódállamok bizalmatlanul fogadták. S nem kellett sok idő ahhoz sem, hogy a magyar 

belpolitikát is megossza a határon kívüli magyarság és az anyaország közötti viszony 

kérdésének az ügye. 

 

6. A magyar külpolitika és a nemzeti érdekek képviselete a 

rendszerváltoztatás után 
 

A rendszerváltoztatást megelőzően megalakuló politikai pártok és politikai formációk 

egyértelművé tették, hogy hatalomra kerülésüket követően síkra fognak szállni a nemzeti 

érdekek következetes képviseletéért.
42

 Abban azonban már nem volt egyetértés a két nagy 

politikai erő (MDF, SZDSZ) között, hogy ezt miképpen kívánják megvalósítani. A Magyar 

Demokrata Fórum az 1989 októberében az Alkotmányt módosító 1989. évi XXXI. törvény 6. 

§ 3. bekezdésére hivatkozott, mely kimondta, hogy „A Magyar Köztársaság felelősséget érez 

a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk 

                                                 
41

 Ormos (1990).; Ormos Máriának Padovától Trianonig 1918-1920. című munkája 1983-ban jelent meg.  
42

 Emellett szinte valamennyi ellenzéki párt a semleges Magyarország megteremtését tűzte ki külpolitikai céljául. 

Erre vonatkozóan lásd Vizi László Tamás (2012): Kihívások és alternatívák a rendszerváltás magyar 

külpolitikája előtt. In: Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés. MTA VEAB, Budapesti Gazdasági 

Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem. Veszprém 2012. 103-113. old.; Vizi László Tamás 

(2013): Narratives of the Hungarian Neutrality in the 20th Century. In.: Central European Political Science 

Review. Editor János Simon. CEPoliti Review, Bp. 2013. Vol. 14. Number 53. 117-134. old. 



10 

 

ápolását.”
43

 Ebből adódóan határozott nemzetpolitikát és a határon kívül élő magyar 

kisebbségek érdekében hatékony fellépést ígért. Hangsúlyozta egyúttal azt is, hogy az 

anyaország felelőssége e témában megkerülhetetlen, s a magyar külpolitikai döntéseknek 

összhangban kell állniuk a határon túli magyarság érdekeivel. Ezzel megfogalmazódott a 

határon túl élő nemzeti kissebségek iránti erkölcsi és politikai felelősség elve. Az SZDSZ 

ezzel szemben a nemzeti érdeket máshogy definiálta, amikor annak érvényesítését a 

nyugathoz való csatlakozásban jelölte meg. A határon túli magyarság kérdését periférikus 

kérdésnek tekintette, és annak megoldását az egyetemes emberi szabadságjogok 

megvalósításának kérdéseként kezelte.
44

 

 

6.1. Az Antall-kormány nemzetpolitikai törekvései 

 

Az 1990. május 23-án megalakult Antall-kormány gyökeres fordulatot hozott a 

magyar külpolitikában. Azzal a kijelentéssel és annak a külpolitikai programba történő 

beemelésével, mely szerint politikájával 15 millió magyar érdekeit kívánja szolgálni, a 

nemzetpolitikát – hosszú évtizedek óta először – ismételten beemelte a magyar külpolitika 

szótárába.
45

 A kormány vallotta, hogy felelősséggel tartozik a határon kívül élő magyar 

nemzeti kisebbségekért, s leszögezte, hogy a kultúrnemzet elvét vallva őket az egységes 

magyar nemzet részének tekinti.
46

 Vezetőik megkérdezése, a velük való konzultációk nélkül 

nem folytat kétoldalú tárgyalásokat és nem köt megállapodásokat a szomszédos országokkal. 

Ezzel az Antall-kormány új típusú magyarságpolitikát és egyúttal szomszédságpolitikát 

hirdetett meg.
47

 Ennek lényegi elemeként emelendő ki, hogy a magyar kisebbségeket a 

nemzetközi emberjogi és kisebbségjogi normákra alapozva diplomáciai védelemben kell 

részesíteni, s számukra egyúttal a kisebbségvédelem európai normáit kialakítani. Továbbá az 

a tézis, mely szerint a szomszédos államokkal való jó viszony alapját félreérthetetlenül az 

képezi, hogy az adott országban milyen a magyar kisebbség helyzete, mennyire biztosítottak 

jogaik illetve azoknak megvannak-e a törvényes garanciái.
48

 

                                                 
43

 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8629 (a 

letöltés dátuma 2014. február) 
44

 Győri Szabó Róbert (2009): Magyarország 20. századi külpolitikája. Mirabal Oktatási és Szolgáltató Bt., 

Budapest. 195-196. old.; Győri Szabó Róbert (2011): A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig. 

Helikon Kiadó, Budapest. 346-347. old.; Lásd továbbá Balogh András (2004): Nemzeti érdek és külpolitika. In. 

Gazdag Ferenc, Kiss J. László szerk. (2004): Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Zrínyi Kiadó, 

Budapest. 37-43. old. 
45

 Antall József külpolitikai felfogására vonatkozóan lásd Jeszenszky Géza (2003): Antall József, a külpolitikus. 

Valóság, 2003/12. szám. 57-75. old. 
46

 Bába Iván (1994): Irányváltás a magyar külpolitikában 1990-1994. Windsor Klub Füzetek 2. 1994. december. 

6-7. old. 
47

 Az Antall-kormány szomszédságpolitikájának vázlatos áttekintését adja Pataki Gábor Zsolt (2002): A magyar 

külpolitika a rendszerváltozás után. In. Gazdag Ferenc (szerk.) (2002): Ki őrzi az őrzőket? Joó Rudolf emlékére. 

Budapest. 143-144. old. 
48

 Kiss J. László (2004): A kádárizmustól az EU-tagságig: a magyar külpolitika metamorfózisa. In. Gazdag 

Ferenc, Kiss J. László szerk. (2004): Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Zrínyi Kiadó, Budapest. 

54-58. old.; Bába (1994): 7-8., 10., 29-30. old.; Bárdi Nándor (2004): Tény és való. A budapesti kormányzatok 

és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 139-141. old.; Ugyanakkor az 

Antall-kormány külpolitikájának kritikáját lásd Meiszter Dávid, Dunay Pál (1994): Sikerek és kudarcok között. 

Magyar külpolitika 1990-1994. Társadalmi Szemle, 1994/8-9. szám. 35-52. old.; Dunay Pál (2004): Az átmenet 

magyar külpolitikája. In. Gazdag Ferenc, Kiss J. László szerk. (2004): Magyar külpolitika a 20. században. 

Tanulmányok. Zrínyi Kiadó, Budapest. 226-227. old.; Dunay állításait tételesen cáfolja és egyben személyes 

okokkal is magyarázza az Antall-kormány egykori külügyminisztere. Lásd erre vonatkozóan Jeszenszky Géza 

(2005): Tanulmányok a szuverén Magyarország külpolitikájáról. Külügyi Szemle, IV. évf.. 2005/1-2. szám.; A 

Meiszter, Dunay-féle álláspont kritikáját adja Bába (1994): 10-11., 25-28. old. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8629
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E külpolitikai program érdemi megvalósítását szolgálta egyrészről a nemzetpolitikai 

intézményrendszer részeként létrehozott Határon Túli Magyarok Titkárságának,
49

 később 

Hivatalának a felállítása, valamint a Duna Televízió műsorának elindítása.
50

 Másrészről pedig 

a kormány által 1991. és 1992 folyamán aláírt alapszerződések, Ukrajnával, Szlovéniával és 

Horvátországgal.
51

  

Közülük az 1991. december 6-án Kijevben Ukrajnával
52

 aláírt és a „jószomszédságról 

és az együttműködés alapjairól” szóló szerződés váltott ki komoly nemzetpolitikai vitát. Az 

alapszerződés ratifikálásának az ellenzői – akiknek egy része a későbbiekben el is hagyta 

eredeti pártját – álláspontja szerint a magyar-ukrán megállapodás megszavazása „hazafiatlan” 

magatartás, amely rontja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét. Ők az alapszerződés 2. 

cikkelyére hivatkoztak, amely szerint „A Felek tiszteletben tartják egymás területi épségét, és 

kijelentik, hogy egymással szemben nincs, és nem is lesz területi követelésük.”
53 A 2. cikkelyt 

több kormánypárti, illetve független képviselő a kárpátaljai magyar kisebbség és általában a 

magyar nemzeti érdekek elárulásának minősítette és ezért nem szavazta meg. Ugyanakkor 

jegyezzük meg, hogy az alapszerződés 17. cikkelye túlmutatva a korabeli nemzetközi 

normákon, kiemelte: „A Szerződő Felek, teljes összhangban az új Európáról szóló Párizsi 

Kartával és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet más, vonatkozó 

dokumentumaival, kifejezik azt a meggyőződésüket, hogy a népeik közötti baráti kapcsolatok, 

valamint a béke, az igazságosság, a stabilitás és a demokrácia megkövetelik, hogy kölcsönös 

védelemben részesüljön a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitása 

és ennek biztosítására meg kell teremteni minden szükséges feltételt.  

A Felek egyoldalú és közös lépéseket tesznek, hogy előmozdítsák e kötelezettségek 

végrehajtását az 1991. május 31-én aláírt "Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán 

SZSZK együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén" 

című dokumentumnak és az ahhoz csatolt "Jegyzőkönyv"-nek megfelelően. A Felek 

nemzetközi kapcsolataikban önállóan és közösen is fellépnek a nemzeti kisebbségekre 

vonatkozó nemzetközi dokumentumok megvalósítása érdekében.”
54

 

Az alapszerződés végszavazásán a 405 képviselőből 279 vett részt, s közülük, 223 

szavazott igennel, 39 nemmel, míg 17 képviselő tartózkodott. A legtöbb nemmel szavazó (25) 

és tartózkodó (10) éppen a legnagyobb kormányzó párt, az MDF-frakció tagja volt. Míg az 

ellenzéki MSZP frakció tagjai igennel voksoltak.
55

  

                                                 
49 A Határon Túli Magyarok Titkársága a Miniszterelnöki Hivatal keretében az Antall-kormány hivatalba 

lépésének napján alakult meg. Vezetője Entz Géza lett, aki címzetes államtitkári kinevezését május 22-én vette 

át. Lásd erről részletesen Mák Ferenc (2000): Az új nemzeti politika és a Határon Túli Magyarok Hivatala 

(1989-1999) In. Magyar kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. VI. évf. 2000. 3. (21.) szám. 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m000315.html (a letöltés dátuma 

2014. február); Győri Szabó Róbert (1998): Kisebbség-politikai rendszerváltás Magyarországon. Osiris Kiadó, 

Budapest.; Kiss J. (2004): 58. old. 
50

 Az összmagyarsághoz szóló műholdas televízió megteremtésének ötlete 1992 augusztusában, a Magyarok 

Világtalálkozójának III. kongresszusán fogalmazódott meg. A Duna Televízió a rendszeres adását 1992. 

december 24-én kezdte meg. 
51

 Kiss J. (2004): 58. old.; Bába (1994): 10. old. 
52

 Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között 

http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Ucraina2.pdf (a letöltés dátuma 2014. 

február); Bába (1994): 16. old.; A magyar-ukrán alapszerződés megkötését részletesen ismerteti Jeszenszky 

Géza (2000): Magyarország kétoldalú szerződései a szomszédos országokkal és a kisebbségi kérdés. In. 

Rostoványi Zsolt szerk. (2000): Ars boni et aequi. Tanulmányok az ezredvég nemzetközi rendszeréről Bokorné 

Szegő Hanna 75. születésnapjára. BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest. 454-456. old. 
53

 Uo. 
54

 Uo. 
55

 A parlament elfogadja az ukrán-magyar alapszerződést. http://mult-kor.hu/cikk.php?id=9665 (a letöltés 

dátuma 2014. február);  

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m000315.html
http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Ucraina2.pdf
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=9665
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A magyar-ukrán alapszerződés a magyar fél azon nemzetpolitikai törekvéseit 

rögzítette, amely úgy foglalható össze, hogy azok az országok, amelyek a határon kívül élő 

magyar kisebbségek jogait elfogadják, azokat garantálják, velük a magyar fél olyan 

alapszerződést köt, amelybe a magyar fél a határok elismerésének megerősítéséről szóló 

cikkelyt is hajlandó belefoglalni.
56

 

A Ljubljanában, 1992. november 6-án aláírt és 17 cikkelyből álló „a Magyar 

Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar 

nemzeti közösség különjogainak biztosításáról” szóló egyezmény értelem szerűen nem 

tartalmazott a magyar-ukrán alapszerződés 2. cikkelyéhez hasonló, a területi követelések 

elvetésére vonatkozó passzust. Helyette hosszan és részletesen elemezte azokat a kisebbségi 

jogokat és kisebbségvédelmi intézkedéseket, amelyekre a felek együttesen és külön-külön is 

kötelezettségeket vállaltak.
57

 Ezzel mintegy példát adtak és mutattak arra, hogy miként 

kellene kezelni és lehetne megoldást találni a térségben élő nemzeti kisebbségek helyzetére. 

1992. december 16-án, Budapesten aláírásra került a Magyar Köztársaság és a Horvát 

Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés is.
58

 A 

dokumentum 2. cikkelye a magyar-ukrán alapszerződésben foglaltakkal ellentétben itt 

árnyaltabban fogalmazott: „A Szerződő Felek megerősítik, hogy tartózkodni fognak a másik 

Szerződő Fél területi integritása vagy politikai függetlensége ellen irányuló erőszaktól vagy az 

azzal való fenyegetéstől […]”
59

 A kisebbségek jogaira vonatkozó garanciák azonban 

szűkebbek, és kevésbé kimunkáltak voltak, mint a magyar-szlovén szerződésben, de a 

legfontosabb alapelveket tisztán és világosan rögzítették: „A Horvát Köztársaságban élő 

magyar nemzetiségnek és a Magyar Köztársaságban élő horvát nemzetiségnek joga van 

ahhoz, hogy egyénileg vagy közösségük más tagjaival szabadon kifejezésükre juttassák, 

megőrizzék és továbbfejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat anélkül, 

hogy őket bárki akaratuk ellenére asszimilációra kényszerítené. Joguk van ahhoz, hogy 

anyanyelvüket a magánéletben és a nyilvánosság előtt szabadon használják, anyanyelvükön 

információkat terjesszenek és cseréljenek, és azokhoz hozzáférjenek. Joguk van ahhoz, hogy 

emberi jogaikat és alapvető szabadságjogaikat teljes mértékben és hatékonyan mindenfajta 

diszkriminációtól mentesen és a törvény előtt teljes egyenlőségben gyakorolják.”
60

 

 Az Antall-kormány ugyanakkor mintaértékű gyakorlatot alakított ki a hazai 

kisebbségvédelem terén azzal, hogy a magyar Országgyűlés 1993. július 7-én elfogadta „A 

nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól” szóló 1993. évi LXXVII. törvényt, amely egyaránt 

garantálta a magyarországi kisebbségek egyéni és közösségei jogait.
61

 

 

6.2. A nemzetpolitika átértelmezése a Horn-kormány időszakában 

 

                                                                                                                                                         
Magyar-Ukrán alapszerződés 

http://archivum.hvg.hu/article/19935253MAGYARUKRAN_ALAPSZERZODES.aspx (a letöltés dátuma 2014. 

február) 
56

 Kiss J. (2004): 58. old. 
57

 Egyezmény a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő 

magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról. 

http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Slovenia_ung.pdf (a letöltés dátuma 2014. 

február); Bába (1994): 18. old. 
58

 Lőrinczné Bencze Edit (2011): The new dimensions in Croatian-Hungarian interregional relationship. In: 

Gábor Kozma (ed.) New Results of Cross-border Co-operation. Didakt Kft. Debrecen. 65-76. old. 
59

 Szerződés a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttműködésről. 

http://adattar.adatbank.transindex.ro/Horvatorszag/d921216ahu.htm (a letöltés dátuma 2014. február); Bába 

(1994): 18. old. 
60

 Uo. 
61

 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény. 

http://www.complex.hu/kzldat/t9300077.htm/t9300077.htm (a letöltés dátuma 2014. február) 

http://archivum.hvg.hu/article/19935253MAGYARUKRAN_ALAPSZERZODES.aspx
http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Slovenia_ung.pdf
http://adattar.adatbank.transindex.ro/Horvatorszag/d921216ahu.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t9300077.htm/t9300077.htm
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A nemzetpolitika átértelmezését és a külpolitikai hangsúlyoknak az áthelyeződését jól 

jellemzi, hogy egyrészt a Horn-kormány kormányprogramja tudatosan kerülte még a 

nemzetpolitika fogalmának használatát is, másrészt pedig, hogy Horn Gyula, Antall Józseffel 

ellentétben 1994. július 14-én a parlamenti bemutatkozó beszédében úgy fogalmazott, hogy 

„Közjogi értelemben tíz és fél millió magyar állampolgár miniszterelnöke kívánok lenni. 

Ugyanakkor mélységesen átérzem személyes felelősségemet és a kormánynak alkotmányban 

rögzített felelősségét is a határainkon túl élő magyarság sorsa iránt.”
62

 Horn ezzel arra utalt, 

hogy a határon kívül élő magyar kisebbség ügye, ha nem is tűnik el a magyar külpolitika 

horizontjáról, de mindenképpen más dimenzióba kerül. Azaz a külhoni magyarság 

jogvédelme a magyar külpolitikának fontos, de ugyanakkor nem prioritás értékű tényezője. A 

szomszédokkal való kapcsolatot tehát nem elsősorban az határozza meg, hogy azok miként 

viszonyulnak a magyar kisebbségekhez, hanem annak a nyugati elvárásnak történő 

megfelelés, ami elvárja, s szinte kötelezően előírja a jószomszédi kapcsolatok és viszony 

megteremtését, akár egyoldalú magyar gesztusok megtételének az árán is.
63

  

Ennek kézzelfogható jele volt, hogy a határon kívül élő magyarság politikai 

szervezetei fokozatosan kiszorultak az államközi egyeztetésekből, a kétoldalú 

megállapodások előkészítő tárgyalásaiból, a megkötendő szerződések szakmai vitáiból. Így a 

két legfontosabb kétoldalú államközi dokumentumnak, az 1995-ben megkötött magyar-

szlovák és az 1996-ban aláírt magyar-román alapszerződéseknek az érdemi munkálataiból is. 

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti jószomszédi kapcsolatokról 

és a baráti együttműködésről szóló szerződést 1995. március 19-én Párizsban
64

 írta alá Horn 

Gyula magyar és Vladimír Mečiar szlovák miniszterelnök.
65

 A dokumentum 3. cikkelyének 

első bekezdése leszögezi, s ezzel még a magyar-ukrán alapszerződés 2. cikkelyében 

rögzítetteknél is nagyobb garanciákat ad a szlovák félnek, hogy „A Szerződő Felek a 

nemzetközi jog alapelveivel és normáival összhangban megerősítik, hogy tiszteletben tartják 

közös államhatáruk sérthetetlenségét és egymás területi integritását. Megerősítik, hogy 

egymással szemben területi követelésük nincs és ilyet a jövőben sem támasztanak.”
66

 Majd a 

második bekezdés ehhez még hozzáfűzi, hogy „A Szerződő Felek kijelentik, hogy kölcsönös 

kapcsolataikban tartózkodnak a másik Fél területi integritása vagy politikai függetlensége 

ellen irányuló erőszak alkalmazásától vagy az azzal való fenyegetéstől […]”
67

 Az egyébként 22 

cikkelyből álló és a két ország viszonyát részletes szabályozó dokumentum 15. cikkelye 

rendelkezik a kisebbségek számára biztosítandó jogokról. Eszerint „a nemzeti kisebbségek 

védelme és az azokhoz tartozó személyek jogainak és szabadságjogainak védelme az emberi 

jogok nemzetközi védelmének szerves részét képezi, és mint ilyen a nemzetközi 

együttműködés keretébe tartozik, ebben az értelemben tehát nem az államok kizárólagos 

belügye és a nemzetközi közösség legitim figyelmének tárgyát is képezi.”
68

 Ezzel az 

alapszerződés deklarálta, hogy a nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jog, és nem az 

egyes államok belső jogának körébe tartozik. Az alapszerződés „Megtiltotta a 

                                                 
62

 Győri Szabó (2009): 207. old.; Horn Gyula beszédének részletét közli Győri Szabó (2011): 365-366. old. 
63

 Kiss J. (2004): 63. old.; A Horn-kormány magyarságpolitikáját ismerteti Bárdi (2004): 141-143. old. Dunay 

(2004): 228-230. old.; Jeszenszky Géza álláspontja Dunay véleményével szemben az, hogy „[…] Dunaytól az 

MSZP-SZDSZ kormányok külpolitikája lényegében felhőtlen elismerést kapott szakszerűségéért és az örökölt 

károk eredményes mentéséért.” Idézi Jeszenszky (2005). 
64

 Az akkori ellenzéki sajtó pikért megjegyzéssel fűzte hozzá az aláírás helyszínével kapcsolatosan, hogy még 

szerencse, hogy nem a versailles-i Garnd Trianon kastélyban rendezték az aláírási ceremóniát. 
65

 Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti 

együttműködésről. A hivatalos magyar és szlovák szöveget lásd http://www.scribd.com/doc/78624494/Magyar-

szlovak-alapszerz%C5%91des (a letöltés dátuma 2014. február); A magyar-szlovák alapszerződést elemzi és 

bemutatja Jeszenszky (2000): 456-458. old. 
66

 Uo. 
67

 Uo. 
68

 Uo. 
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diszkriminációt, kimondta, hogy a kisebbségekhez tartozó egyes személyek a jogaikat 

egyénenként és csoportosan is gyakorolhatják, saját szervezeteket, egyesületeket, politikai 

pártokat alapíthatnak, és részt vehetnek akár országos szinten is azokban a döntésekben, 

amelyek a lakóhelyükkel kapcsolatos regionális ügyeket, vagy kisebbségük helyzetét érintik. 

A szerződés rendelkezett továbbá a nyelvi jogokról, biztosította, hogy a kisebbségek 

lakóhelyükön a településneveket, az utcaneveket, közterületek neveit a saját nyelvükön 

tüntethessék fel, valamint hogy kereszt- és családnevüket is anyanyelvükön jegyeztethessék 

be. A szerződő felek továbbá azt is elismerték, hogy alkalmazzák az Európa Tanács 

kisebbségek védelméről szóló nyilatkozatát (1201-es ajánlás).”
69

 A Szlovákiában élő magyar 

nemzeti kisebbség kollektív jogait és az autonómiára vonatkozó igényeit azonban az 

alapszerződés nem érintette, azok tárgyalása elől a szlovák fél már annak megkezdésekor 

kategorikusan elzárkózott. Így azok az alapszerződésbe még utalásszerűen sem kerültek, 

kerülhettek bele.
70

  

  A Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a 

jószomszédságról szóló 1996. szeptember 16-án, Temesváron a két miniszterelnök (Horn 

Gyula és Nicolae Vacaroiu) által aláírt szerződés 25 cikkelyt tartalmazott.
71

 A szerződés 3. és 

4 cikkelye itt is határok sérthetetlenségét garantálja és az egymással szembeni területi 

követelések kizárásáról rendelkezik: „A Szerződő Felek megerősítik, hogy kölcsönös 

kapcsolatukban tartózkodnak a másik Szerződő Fél területi integritása vagy politikai 

függetlensége ellen irányuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy annak alkalmazásától, 

valamint bármely más, az Egyesült Nemzetek céljaival és a Helsinki Záróokmány elveivel 

összeegyeztethetetlen cselekedetektől. Úgyszintén tartózkodnak az ilyen akciók támogatásától 

és harmadik fél számára sem teszik lehetővé, hogy területüket a másik Szerződő Fél elleni 

hasonló cselekmények elkövetésére felhasználja […]A Szerződő Felek a nemzetközi jog 

elveivel és normáival, valamint a Helsinki Záróokmány alapelveivel összhangban 

megerősítik, hogy tiszteletben tartják közös határuk sérthetetlenségét és a másik Fél területi 

integritását. Úgyszintén megerősítik, hogy egymással szemben területi követelésük nincsen és 

ilyet a jövőben sem támasztanak.”
72

 A szerződés 15. cikkelye rögzítette a kisebbségi kérdéssel 

kapcsolatos jogokat. Ezek azonban valójában azonosak voltak a magyar-szlovák 

alapszerződés szintén 15. cikkelyében megfogalmazottakkal. Azaz szó sem volt bennük a 

kisebbségek kollektív jogairól illetve az autonómiáról, annak semmilyen lehetséges 

formájáról.
73

 

 Nem kétséges, hogy az említett két alapszerződés, amely szövegszerűségében is 

kísértetiesen hasonlított egymáshoz, alapvetően nem a magyar kisebbségi jogok biztosítása 

érdekében köttettek meg. Nem azt a célt szolgálták, hogy szembenézzenek a múlttal, s 

kiküszöböljék, és tompítsák a nézetkülönbségeket, hanem azok megkötését alapvetően a 

Nyugat előtti megfelelési kényszer indukálta. Ezzel kívánta igazolni a Horn-kormány, hogy 

                                                 
69

 Kelemen Csaba: Magyar-szlovák alapszerződés 1995.03.19. 

http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=FSGUIC (a letöltés dátuma 2014. február) lásd továbbá Katona Flóra 

(2011): A magyar–szlovák alapszerződés másfél évtized távlatából. 

http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2011/ProMino11-1-08-Katona.pdf (a letöltés dátuma 2014. február) 
70

 Kiss J. (2004): 63. old. 
71

 A Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló 

egyezmény szövegét közli Magyar kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. II. évf. 1996. 4. (6.) szám. 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=5&cikk=m960410.html (a letöltés 

dátuma 2014. február); A magyar-román szerződésről és annak fogadtatásáról lásd Jeszenszky (2000): 458-466. 

old. 
72

 Uo. 
73

 Uo. Lásd továbbá (n.n.) A magyar-szlovák és magyar-román alapszerződés összehasonlító elemzése. 

http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf512.pdf (a letöltés dátuma 2014. február); A szlovák és aromán 

szerződések összehasonlítására lásd Jeszenszky (2000): 466-468. old. 

http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=FSGUIC
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megérett a NATO és az Európai Uniós tagságra. Hiszen „rendezte” viszonyát és „felszámolta” 

az évtizedes konfliktusokat a két legnagyobb magyar nemzeti kisebbséggel rendelkező 

szomszéddal, Szlovákiával és Romániával. Ezek az álszent gesztusok azonban nemhogy 

érdemi eredményeket nem hoztak, hanem további önfeladásokhoz vezettek. A 

leglátványosabbaknak ezek közül az autonómia törekvések feladása, az erdélyi magyar 

egyetem ügyének és az utódállamokban élő magyarság jogos kártérítési igényeinek fel nem 

karolása tekinthető.   

 

6.3. Visszatérés a nemzetpolitikai alapelvekhez – az első Orbán-kormány 

nemzetpolitikai törekvései 

 

Az Orbán Viktor miniszterelnök által 1998 júniusában meghirdetett kormányprogram 

visszakanyarodott az antalli nemzetpolitika elveihez, de egyúttal túl is mutatott azon.
74

 A 

miniszterelnök az elődei által megkötött alapszerződésekről kijelentette: „A kormány a 

Magyarország és szomszédai között létrejött alapszerződéseket tiszteletben tartja, 

szomszédaitól ezek jóhiszemű értelmezését és betartását várja.”
75

 Orbán ezzel kimondva, 

kimondatlanul utalt az alapszerződések közös hiányosságaira. Nevezetesen a kollektív 

jogoknak és az autonómia törekvéseknek az alapszerződésekbe történt bele nem foglalására, s 

egyúttal arra is, hogyha az alapszerződéseket a felek jóhiszeműen kívánják értelmezni, abba 

ezek a jogos magyar igények akár bele is érthetőek. De hogy senkinek ne legyen afelől 

kétsége, hogy Budapesten a nemzetpolitika tekintetében új szelek fújnak, a miniszterelnök 

leszögezte: „A kormány támogatja a határon túli magyar közösségek céljait. 

Nemzetpolitikájának alapja a határon túli legitim magyar szervezetek törekvéseinek 

elősegítése. Ha ezek a szervezetek a közösségi autonómia alapján kívánják kifejezni 

demokratikus akaratukat és megőrizni önazonosságukat, akkor a mindenkori magyar 

kormánynak kötelessége e törekvéseket támogatni.”
76

 Mindez pedig egyenes beszéd volt és 

határozott üzenet a határon túli magyar szervezeteknek és egyúttal az utódállamok 

kormányainak. Egyúttal arra is utalt a kormányfő, hogy a határon túli magyar szervezetek 

képviselőinek részvételére ismételten számít a kormány, s véleményük kikérése nélkül 

kétoldalú megállapodásokat nem köt a szomszédos országokkal. Ezen utóbbi együttműködés 

nemzetpolitikai intézményesülése lett az 1996. július 5-6-án, a Miniszterelnöki Hivatal és a 

Határon Túli Magyarok Hivatala szervezésében Budapesten megtartott „A Magyarország és a 

határon túli magyarság” című rendezvényből 1999-re kinövő Magyar Állandó Értekezlet 

(MÁÉRT) amelyen a határon túli magyar közösségek érdekképviseleti szervezetei, a magyar 

kormány, valamint a magyarországi parlamenti pártok képviselői vettek részt. A 

konferencián, majd a MÁÉRT ülésén a résztvevők megvitatták Magyarország és a határon túli 

magyar közösségek kapcsolatának politikai-stratégiai kérdéseit, és egyúttal megfogalmazták 

közös álláspontjukat.
77

  

Az 1999-es „Magyarország és a határon túli magyarság – 1999” konferencia 

nyilatkozatának 5. pontja rögzítette a magyar nemzetpolitika célját. Eszerint „A magyar 

nemzetpolitika célja, hogy a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarok egyéni 

és közösségi jogait a nyugat-európai demokratikus országok eredményes gyakorlatának 

                                                 
74

 Kiss J. (2004): 58-63. old.; Az Orbán-kormány új típusú magyarságpolitikáját ismertet Bárdi (2004):143-146. 

old. 
75

 Orbán Viktor miniszterelnök beszédének részleteit közli Győri Szabó (2009): 212-213. old.; Győri Szabó 

(2011): 372. old. 
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 A Magyar Állandó Értekezlet dokumentumai. http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf1088.pdf (a 
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Kántor Zoltán szerk. (2002):159-181. old. 
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megfelelően biztosítsák. Ez a közép-európai térségben további hatékony törvényhozási és 

kormányzati intézkedéseket igényel, annak érdekében, hogy a kisebbségi közösségek a 

szubszidiaritás elve alapján maguk intézhessék ügyeiket.”
78

 

Az új magyar nemzetpolitika egyértelművé tette azt is, hogy „A kormány növelni 

fogja a határon túli magyarok nemzeti önazonosságának megőrzését célzó anyagi 

támogatást.”
79

 Ennek eredményeként jött létre magyar kormányzati támogatással a kolozsvári 

székhelyű és ma már marosvásárhelyi és csíkszeredai kihelyezett tagozattal is működő 

Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem azzal a céllal, hogy az erdélyi magyar értelmiség 

felsőoktatási képzési helyszínévé váljon. 

 

6.3.1. Kormányzati törekvések Trianon sebeinek a begyógyítására. 

A nemzetegyesítés első kísérlete 

 
Az első olyan törvény, amelyet deklaráltan a szomszédos államokban élő magyarokért 

viselt kormányzati felelősség érvényesítése, és az anyaországgal való kapcsolataik ápolásának 

és fejlesztésének az érdekében alkottak, az első Orbán-kormány idején ötpárti konszenzussal
80

 

született meg 2001. június 19-én. A 2001. évi LXII. törvény
81

 célként fogalmazta meg a 

szomszédos államokban élő magyarságnak a szülőföldjén való boldogulásának, és 

Magyarországgal való kapcsolatai fenntartásának, magyar nemzeti azonosságtudata 

megerősítésének, valamint a magyar kulturális örökséghez való kötődésének, mint a magyar 

nemzethez való tartozása kifejezésre juttatásának elősegítését. Egyúttal bevezette a Magyar 

igazolványt és a Magyar hozzátartozói igazolványt, ami formájában hasonlított a magyar 

útlevélre, s fedőlapján a magyar Szent Koronát ábrázolta. Ezzel tulajdonosát közjogilag ugyan 

nem, de szimbolikusan a magyar nemzet részévé fogadta. Kétségtelen tény tehát, hogy ez a 

magyar jogszabály az első igazán komoly lépést jelentette a Kárpát-medencei 

nemzetegyesítés irányában. Évtizedek – mondhatni Trianon – óta az első olyan lépés volt, 

amely egy új típusú nemzetegyesítési politika alapjait tette le. Jegyezzük meg, hogy a 

szomszéd országok nem is igazán tudtak vele mit kezdeni. Előbb a politikai hisztéria, majd a 

bizalmatlanság légköre vette körül, miközben érdemi választ a magyar törvényre nem tudtak 

adni.
82

 A szomszédos országok kormányai egy ilyen magyar lépésre nem voltak felkészülve. 

A régi sztereotípiákban gondolkodva ez a magyar kezdeményezés bénítóan hatott rájuk. 

Mindezt tovább fokozta, hogy a Velencei Bizottság a státustörvényről megállapította, hogy az 

összhangban áll a nemzetközi joggal, és hogy a kedvezménytörvény a kulturális identitás 

erősítését szolgálva nem ütközik nemzetközi normákba.
83

 

 A magyar külpolitikának ráadásul azt is sikerült elérnie, hogy a Szomszédos 

Államokban Élő Magyarokról szóló törvényről és a kétoldalú együttműködés egyéb 
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kérdéseiről magyar-román egyetértési nyilatkozat
84

 szülessen. A dokumentumot Orbán Viktor 

magyar és Adrian Nastase román miniszterelnök 2001. december 22-én Budapesten írta alá. 

Az Együttműködési Nyilatkozat munkavállalásra vonatkozó passzusai azonban hamarosan a 

magyar belpolitika kampánytémájává váltak, és az ellenzékben lévő MSZP-nek sikerült olyan 

politikai közhangulatot gerjesztenie, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy a 2002-es 

parlamenti választásokat a Fidesz elveszítette. A kibeszéletlen és a trianoni traumára gyógyírt 

kereső jó szándékú kormányzati törekvés a 2002-es kormányváltást követően így hamarosan 

kiüresedett. Az egész ügy azonban egy dologra élesen rámutatott: a határon túli magyarság, 

mint a magyarországi közvélemény előtt és számára tematizálható téma, a választások 

közeledtével nemcsak az utódállamokban kerül a politikai viták középpontjába, hanem a 

magyar belpolitikai küzdelmeknek is eszközévé válik.  

 

 

6.4. A defenzívába szoruló nemzetpolitika 2002-2010 

 

A 2002-ben hivatalba lépő Medgyessy-kormány külpolitikai programjának 

nemzetpolitikára vonatkozó részei alaposan felülírták és egyúttal lényegesen át is értelmezték 

az anyaország és a kisebbségek viszonyát rögzítő korábbi kormányzati törekvéseket.
85

 A 

kormányprogram ezzel kapcsolatosan leszögezi: „A kormány felelősséget érez a határon túli 

magyarságért, annak szülőföldjén való boldogulását, helyzetének javítását, nemzeti, nyelvi és 

kulturális önazonosságának megőrzését kiemelt fontosságú nemzeti ügynek tekinti. A 

szomszédsági és a kisebbségi politikát szoros kölcsönhatásban kívánja megvalósítani.”
86

 

A kormány a nemzetpolitikát azonban ismételten alárendelte az integrációs- és 

szomszédságpolitikának. A nyugati elvárásokhoz és a szomszédos országok igényeihez 

igazította a státusztörvényt, ami gyakorlatilag annak teljes kiüresítéséhez és a törvény eredeti 

rendelkezéseinek megszüntetéséhez vezetett. Mindez szavakban úgy hangzott, hogy a 

kormány „támogatja a kedvezménytörvény további végrehajtását, ugyanakkor szükségesnek 

tartja az Orbán–Nastase-megállapodás felülvizsgálatát. Olyan új, a szomszédos államok 

számára is elfogadható megállapodások megkötésére törekszik, amelyek összhangban vannak 

a kedvezménytörvény eredeti céljaival, Magyarország és a határon túli magyarság érdekeivel, 

valamint az európai normákkal.”
87

 A valóság azonban más volt. A kormányzat lényegében 

csak az európai normákra összpontosított, és a kedvezménytörvény módosított változata 

leszűkült az oktatás és a kultúra területére. A magyarigazolvány elveszítette kedvezményekre 

jogosító jellegét, s „kikerült a jogszabályból a határon túli magyarok vízumelbírálásának 

kedvezményes elve is.”
88

 

 

6.4.1. A lelki Trianon – a 2004-es sikertelen népszavazás 

 
A 2001-es státustörvény az első intézményesített lépés volt annak érdekében, hogy a 

trianoni határokon kívül és az anyaországban élő magyarság között olyan jogilag is deklarált 

kapcsolat jöjjön létre, amely az összmagyarság összetartozását rögzíti, s ez által enyhíti a 
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trianoni sebeket. A Magyarok Világszövetsége azonban ennél szorosabb kapcsolatot tartott 

szükségesnek, s a határon kívül élő magyarságnak a magyar állampolgárság megadását 

szorgalmazta. Miután 2003 nyarán az MDF-nek nem sikerült a kedvezményes honosítási 

törvényt az akkori kormánypártokkal (MSZP-SZDSZ koalíció) elfogadtatnia, a Magyarok 

Világszövetségének a vezetése 2003. augusztus 13-án úgy döntött, hogy népszavazást 

kezdeményez a nem magyar állampolgárságú magyarok kedvezményes honosításáról. A 

következő év nyarára összegyűlt több mint háromszázezer aláírás ellenőrzése után az 

Országgyűlés elrendelte, Mádl Ferenc köztársasági elnök pedig 2004. december 5-re kiírta az 

országos népszavazást.
89

 

A népszavazás kérdése a következő volt: „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt 

alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot 

kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar 

állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. paragrafusa szerinti 

magyarigazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon 

igazolja?” A kérdés tehát csupán arra irányult, hogy az Országgyűlés alkosson-e a 

kedvezményes honosításra vonatkozó törvényt, vagy sem. Azt, hogy ezt mikor és milyen 

tartalommal tegye, az a törvényalkotó hatásköre maradt volna. A népszavazási kérdés 

azonban – még ebben a formájában is – a magyar belpolitikában olyan indulatokat hozott a 

felszínre, amely alkalmas volt a társadalom megosztására, az anyaországi és a határon túli 

magyarok közötti feszültségek szítására. 

Miközben az ellenzéki pártok a szavazáson való minél nagyobb részvételre és az 

„Igen” szavazásra buzdítottak, s ezzel együtt azt hangsúlyozták, hogy az állampolgárság 

megadása a trianoni békeszerződés által szétszakított magyar nemzet újraegyesítésének egyik 

hatékony módja, addig a kormánypártok nyíltan elutasították a népszavazáson az „Igen” 

válaszok támogatását. Fő érvként azt hozták fel, hogy a magyar állampolgárság megadása 

súlyos gazdasági terheket róna Magyarországra. Azt hangsúlyozták, hogy a magyar 

állampolgárság helyett az Európai Uniós tagság jelenti a külhoni magyarok többsége számára 

a megoldást, s azt prognosztizálták, hogy egy egyoldalú magyar lépés nem segítené, hanem 

csak rontaná a viszonyt Magyarország és szomszédjai között.
90

 

A rendkívül feszült légkörben lezajlott 2004. december 5-i népszavazás végül 

eredménytelenül zárult. A szavazásra jogosult állampolgárok mindössze 37,49%-a (3 017 739 

fő) járult az urnák elé, s bár az igen szavazatok száma 51,57%-os többséget kapott – 1 

521 271 fő szavazott igennel – a referendum érvényességéhez ez kevésnek bizonyult.
91

 

A sikertelen népszavazás és az azt kísérő belpolitikai küzdelem súlyos traumát okozott 

a határon túl élő magyaroknak, s egyben rámutatott arra, hogy mindaddig, amíg az anyaország 

magyarsága ilyen mértékben megosztható a kérdésben, a nemzetegyesítésnek a lehetősége, s 

ezáltal Trianon kezelése még várat magára. 

 

7. A Nemzetegyesítés újabb kísérlete – a második Orbán-kormány 

nemzetegyesítési politikája 
 

A 2010-es parlamenti választásokat követően megalakuló második Orbán-kormány 

egyik azonnali intézkedése volt, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. 
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törvény módosítását kezdeményezze. A 2010. május 14-én benyújtott törvénymódosítás 

indoklásában az előterjesztők – Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Németh Zsolt és 

Kósa Lajos – az Alkotmány 6. § (3) bekezdésére hivatkoztak, amely kimondja, hogy „a 

Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a 

Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” Rögzítették továbbá, hogy „A világban és a 

Kárpát-medencében élő magyarság körében az elmúlt 20 évben időről-időre felbukkant 

igényként, hogy az anyaországgal való kapcsolattartásban és magyarságuk megtartásában 

komoly segítséget jelentene – külföldi példák nyomán – egy egyszerűsített honosítási eljárás 

bevezetése.”
92

 A javaslatban rögzítették, hogy az előterjesztéssel a céljuk „a magyar 

állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításán keresztül az ún. „kettős 

állampolgárság”, azaz a határon túli magyarok számára egyszerűsített, kedvezményes 

állampolgárság-szerzés biztosítása.”
93

 

A magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását a képviselők az Országgyűlés 

2010. május 26-i ülésnapján 344 igen, 3 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett fogadták el.
94

 

A jogszabály 2010. augusztus 20-án lépett hatályba, de rendelkezéseit csak a 2011. január 1. 

napját követően induló eljárásokban kellett alkalmazni. Eddig az időpontig készültek el 

ugyanis a törvény végrehajtási rendeletei. 

A törvény elfogadásával a magyar Országgyűlés megnyitotta az utat a határon túli 

magyarok egyszerűsített állampolgárságának megszerzése előtt, s ezzel orvosolta a 2004-es 

népszavazáson őket ért lelki sérelmeket. Egyben megteremtette a trianoni békeszerződés által 

szétszakított magyar nemzet újraegyesítésének a lehetőségét. 

 

7.1. A nemzeti összetartozás megteremtése 

 

A magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását követően, és a trianoni 

békediktátum aláírásának 90. évfordulóját megelőzően néhány nappal, 2010. május 31-én a 

magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás emléknapjává nyilvánította június 4-ét és 

törvénybe iktatta a „Nemzeti Összetartozás Melletti Tanúságtételről” címet viselő 2010. évi 

XLV. törvényt.
95

  

A törvény bevezetője felidézi a trianoni döntés magyarságot sújtó intézkedéseit, a 

békerendszer által teremtett konfliktusokat, amelyek egyenesen vezettek el oda, hogy a térség 

előbb a náci Németország, majd 1945 után a kommunista Szovjetunió függőségébe kerüljön. 

A bevezető rögzíti, hogy az évtizedekig elfojtott problémák kibeszéletlenül maradtak és a 

kisebbségek érdekei ilyen légkörben nem nyertek megoldást. Záró gondolatai a mának illetve 

a jövőnek szólnak. A problémák megoldására nem lehet gyógyír sem az idegen hatalmak által 

támogatott területi revízió, sem pedig a totalitárius utópia. A sérelmi politika, és a kérdéshez 

való tragikus hozzáállás sem járható út. Ezek helyett a magyar nemzet egységét emeli ki, a 

határokon átívelő nemzeti önépítés programját, amely nem irányul egyetlen szomszédos nép 

ellen sem. Éppen ellenkezőleg. A velük való kölcsönös együttműködésben kívánja 

megteremteni a 20. században a tragédiák által szétdarabolt Európa egységét. 

 Az öt paragrafusból álló és a magyaron kívül még kilenc nyelven kihirdetett törvény 

első szakasza megemlékezik és tiszteleg mindazok előtt, akik Trianon után 
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„áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e tragédiát követően a 

magyarság mind szellemi, mind gazdasági értelemben képes volt újra megerősödni, s képes 

volt túlélni az ezt követő újabb történelmi tragédiákat is.” Fejet hajt mindazok előtt, akik 

magyarságuk miatt bármilyen sérelmet szenvedtek. Különös tekintettel azokra, akik emiatt 

életüket áldozták. Egyben elismeréssel adózik azok előtt, akik a magyarsággal szolidaritást 

vállaltak. 

 A második paragrafus rögzíti, hogy „a trianoni békediktátum által felvetett kérdések 

történelemből ismert eddigi megoldási kísérletei – mind az idegen hatalmak segítségével 

végrehajtott újabb határmódosítások, mind a nemzeti önazonosságnak a nemzetköziség 

ideológiája jegyében történt felszámolására irányuló törekvések – kudarcot vallottak.” Ebből 

következően nyomatékosítja, hogy a trianoni problémák megoldására csak nemzetközi jogi 

keretek között, a demokratikus, szuverén, jogegyenlőséget biztosító egyenrangú országok 

„kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése” vezethet. Ennek alapja pedig „csak az 

egyének – a nemzeti önazonosság megválasztását is magában foglaló – szabadsága, s a 

nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez való joga lehet.” Egyben „elítél minden olyan 

törekvést, amely az adott állam területén kisebbségben élő nemzetrészek asszimilációjának 

előidézésére irányul.” 

 A törvény harmadik szakasza deklarálja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett 

magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek 

államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 

önazonosságának meghatározó eleme.” Megerősíti, hogy Magyarország elkötelezett abban, 

hogy a nemzet tagjai és közösségei az egymással való kapcsolatot fenntartsák és ápolják, s 

támogatja az Európában elfogadott gyakorlaton alapuló közösségi autonómia formákat.  

 A negyedik paragrafus arról rendelkezik, hogy Trianonra, mint nemzeti tragédiára a 

jelenben és a jövőben is emlékezni kell. Azt elfeledni nem szabad. Erre emlékeztetni kell a 

jövő nemzedékeit. De a hibákból okulva, azokat számon tartva és belőlük tanulva, az elmúlt 

évtizedek összefogásának példáiból merítve, a nemzeti összetartozás erősítésén kell 

munkálkodni. Ennek érdekében nyilvánítja az Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni 

békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává. 

 A törvény utolsó, ötödik paragrafusa szimbolikus tartalommal bír, hiszen az a 

jogszabályt 2010. június 4-ével helyezi hatályba. 

A Nemzeti Összetartozás Melletti Tanúságtételről szóló törvény megalkotása egy 

hosszú, kilencven éves küzdelmes folyamat mérföldkő szerű állomása és egyben a magyar 

politikai elit évtizedes adóssága. Szembe mert és szembe tudott nézni Trianon tragédiájával, a 

belőle fakadó évtizedes nemzeti válsággal. Összegezte a zsákutcás megoldási alternatívákat, 

és gyökeresen új nemzetpolitikai stratégiát hirdetve megoldást kínált a magyar nemzet egésze 

számára. A nemzeti összetartozást és a határokon átívelő nemzeti önépítés programját.  

Az új magyar nemzetpolitika alapelveit az Országgyűlés által 2011. április 18-án 

elfogadott Magyarország Alaptörvénye is rögzíti. A „Nemzeti Hitvallás”-ban szerepel többek 

között, hogy „[…] megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk 

szellemi és lelki egységét.”
96

 Az „Alapvetés D) cikke pedig „Magyarország az egységes 

magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő 

magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk 

megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi 

önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja 

együttműködésüket egymással és Magyarországgal.”
97
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Az Alaptörvény e cikkelye tartalmilag megismétli az 1989 októberében az Alkotmányt 

módosító 1989. évi XXXI. törvény 6. § 3. bekezdését, mely kimondta, hogy „A Magyar 

Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a 

Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” Ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy 

támogatja mindazon törekvéseket, amelyek a szülőföldön való boldogulásukat szolgálja akár 

egyénként, akár közösségként kívánják is azt érvényesíteni. Ezzel a magyar 

nemzetpolitikának az a törekvése épült be az Alaptörvénybe, amely a magyar nemzeti 

kisebbségek közösségi jogainak és önkormányzatiságának – értsd autonómiájának – a tételét a 

mindenkori magyar kormányok kötelességeként és felelősségeként alkotmány értékűen előírja 

és deklarálja.  
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