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1. Két integrációs szint a Habsburg-kori Magyarországon: dinasztikus eszme és 

hungarus-koncepció 

 

A Habsburg-kori Magyarország az európai kisállamok azon típusát alkotta, amelynek 

jellemzője a nemzetek feletti nagyobb államkeretbe való integrálódás. Ugyanakkor a német 

Altes Reich a maga részállamaival és az uralkodó személye révén szintén összekapcsolódott a 

dinasztiával. Így a Habsburg Monarchiába betagolt Magyarország és a Régi Birodalom egy 

többsíkú összehasonlítási keretbe illeszthetők legalább a 19. század elejéig. E térben hatalmas 

és tárgykörökben roppant gazdag kapcsolatrendszert kölcsönös kisugárzások és befogadások, 

párhuzamos vagy eltérő vonások szőtték át. Közép-európai része, a Dunai Monarchia a maga 

feloszthatatlanságának, valamint a magyar Szent Korona országai összbirodalmon belüli 

önállóságának az elvén alapult. Az 1722/1723-as Pragmatica Sanctio e két tételének az első 

világháborúig két integrációs eszme felelt meg: a valamennyi népet egyazon politikai magyar 

nemzetbe soroló hungarus ideológia, valamint – afölött – az összetett állam dinasztikus 

gondolata. A 18–19. századi Habsburg–magyar kapcsolattörténet egy kétsíkú 

kompromisszum elvárásainak és megkötéseinek, átértelmezéseinek és visszavonásainak, majd 

újbóli felajánlásainak és vállalásainak a története, amely korántsem szűkült államjogi-

ideológiai vonulatokba, miként a Habsburg–magyar keretbe sem. 

A dinasztikus gondolattal kijelölt körben a részbirodalom összállami viszonyulásai húzódtak 

meg. A magyar vezetőrétegek 16–17. században feltünedező Habsburg ellenes és a kor 

viszonyaiban előnemzetinek nevezhető egységfelfogása egyik vonulatában a középnemesség 

hol védekező, hol ellenkező, de alaptermészeténél fogva egyezkedő-alkalmazkodó 

ideológiájává minősült át Bécs főuralmi igényeinek az árnyékában. Mivel a királyságot és 

történeti melléktartományait a császári udvarból külön-külön kormányozták, az egyes 

országrészek kapcsolata a központi hatalommal külön-külön is vizsgálható, amint Erdély 

példája mutatja. A másik integrációs eszme, a hungarus-koncepció az összbirodalmi gondolat 

területileg szűkebb lenyomataként az egyezkedés-alkalmazkodás követelményét mintegy 
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átruházta a Natio Hungarica-ba hívott nemzetiségekre. A politikai magyar nemzet 

eszméje, valamint – afölött – az összbirodalom gondolata egymást kiegészítve magyar és nem 

magyar képviselőitől egyaránt azt követelte, hogy mondjanak le a teljes önállóságról, illetve 

önállósulásról, a legfelső állami szinttől, Bécstől pedig azt, hogy ne törekedjen kizárólagos 

vezetési szerepre. Az 1848/1849-es magyar forradalom és szabadságharc végkifejleteként egy 

időre megszűntek e kölcsönös engedmény feltételei.  

 

 

2. Osztrák és nemzetiségi elidegenedés a magyar állameszmétől 1848/1849-ben 

 

A népek tavaszán korszakváltó események sorozata kezdődött Európában. 1848 márciusától 

Magyarországon is megingott a feudalizmus. A jobbágyok felszabadultak, és a polgárok 

törvény előtt egyenlővé váltak. Szabályozták a választójogot, szakszerűsödött a közigazgatás. 

Meghirdették a népfelség elvét, és törvénybe iktatták a sajtó-, szólás- meg tanszabadságot. 

Eltörölték a papi tizedet, a vallásfelekezetek egyenrangúnak minősültek. Mindezek az 

intézkedések egy új rendszert alapoztak meg, amely a régitől eltérően a polgárosulás 

eszményéből is táplálkozott. Az államhatalom túlsúlya áttevődött a pesti országgyűlésbe, 

amely a magyar kormány működését erősebben befolyásolhatta, mint a bécsi udvar. Az, hogy 

a születő magyar alkotmányos monarchia mekkora léptékben lendített a magyar történeti 

fejlődésen, különösen élesen rajzolódik ki két jellegzetes megnyilvánulásából.  

Napjainkból visszatekintve egyrészt azon tűnődhetünk el, hogy a kortárs magyar vezetés csak 

Bécstől várta el a központosított kormányzás megújítását. A Habsburg-dinasztia 

visszaszorításával Pest-Buda maga is kizárólagos irányítói szerepre törekedett. Az átalakulás 

felelős hívei a magyar korona országainak hiánytalan egységében gondolkodtak, s ezért 

ellenezték a tartományok mégoly körülhatárolt politikai önállóságát. Ez a nemzetiségek közül 

főleg a horvátokat és a románokat keserítette el. Utóbbiak fegyverrel is kifejtett ellenállásából 

kiviláglik a forradalmi államszervezők egyik legsúlyosabb kudarca: az, hogy nem tudták 

rávezetni a nem-magyar népeket arra az útra, amelynek végén reményeik szerint létrejött, 

illetve megszilárdult volna a különböző anyanyelvű és vallású embereket egyesítő hungarus 

nemzet. Ennek az útnak a végén az első világháborút lezáró és az Osztrák-Magyar Monarchiát 

felszámoló Párizs-környéki békeszerződések szentesültek, amelyekben kiteljesedett a 

nemzetiségek már 1848/1849-ben tanúsított elidegenedése a nagymagyar állameszmétől. Gróf 
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Batthyány Lajos, az 1848 tavaszán megalakult magyar minisztérium elnöke, Kossuth Lajos 

pénzügyminiszter, majd „kormányzó elnök”, és a költő-forradalmár Petőfi Sándor a 

szabadság jelszava alá hívta a haza minden lakosát, és nem is teljesen visszhangtalanul. 

Hiszen voltak, akik ezen az alapon támogatták ügyüket, mint ékesszólóan tették a német, 

osztrák, örmény, szerb és horvát származású, magyarul részben nem is tudó férfiúk az aradi 

vértanúk sorában. De a nemzetek feletti patriotizmusba vetett hit végül mégis tévhitté 

változott. Ugyanis a puszta jogegyenlőség nem szavatolta a különböző anyanyelvű és 

kultúrájú csoportok hűségét egyazon állam, vagyis Nagymagyarország iránt. És az utókorban, 

főként a 20. század első harmadától számos esetben bebizonyosodott, amit Kossuth és társai 

nem láthattak előre: a nemzetállami demokráciák önmagukat károsítják, ha képtelenek 

jogtöbbletet, például kulturális és közigazgatási autonómiát nyújtani azon közösségeiknek, 

amelyek nem csak kívánják a határon belüli külön fejlődést, hanem képesek is arra.  

Az imént elmondottak fényében ötlik szembe a most emlékbe idézett történelmi helyzet másik 

időtálló jellegzetessége: a fejlett jogérzék. A „független magyar felelős ministerium”, majd az 

egyre feszülő helyzet kezelésére 1848 szeptemberében megalakult Országos Honvédelmi 

Bizottmány mindvégig óvakodott attól, hogy az ország önállósulásának az ügyét kivezesse a 

törvényesség medréből. Március idusán voltaképpen nem forradalmi, vagyis nem hirtelen és 

gyökeres változás ment végbe. Hanem csak beindult a feudális rend felszámolása. Az 

átalakulás éppen ezért a fokozatosság elvére épült. Szószólói elismerték, hogy némely hiányos 

intézkedésük és átmeneti megoldásuk továbbfejlesztésre szorul. A lépcsőzetes haladás 

módszere a magyar országgyűlés 1848 tavaszán kelt alapjog- és rendeletgyűjteményében, az 

áprilisi törvényekben gyökerezett. Ezeket a király, V. Ferdinánd előbb jóváhagyta, alig fél 

évvel később viszont már megtagadni és hatálytalanítani kezdett. Időközben ugyanis Pest-

Budán egyetlen célkitűzéssé forrott össze az alkotmányosság és a nemzeti függetlenség 

követelménye. Bárhogyan is elemzik a történészek 150 éve azokat a tényezőket, amelyek a 

két fél viszályának végzetes elmérgesedését okozták, azt eddig senki sem cáfolhatta meg 

végérvényesen, hogy míg a magyar oldal az udvar eredeti beleegyezését bíró jogaival érvelt, 

az osztrák egy időponton túl az erőszak eszközeihez nyúlt. A másik szemszögből nézve az is 

helytálló vélemény, hogy a magyar kormány és parlament legalább is ingerlően viselkedett 

akkor, amikor egyre nyilvánvalóbban lazította birodalmi kapcsolatait, annak ellenére, hogy 

ehhez sem a múltból áthagyományozódott osztrák-magyar államközi megállapodások, sem az 

áprilisi törvények nem kínáltak biztos és mindkét oldalon elfogadott fogódzókat. Viszont 
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ahhoz sem fér kétség, hogy az önálló hadsereg megteremtése és a saját pénzjegykibocsátás – 

a magyar függetlenülés leglátványosabb lépései – Bécsben nagyhatalmi megfontolásokat 

kereszteztek: veszélyeztették a Habsburg-ház és őfelsége kormányának egyik alapvető 

érdekét, amelynek édes-kevés köze volt a jogállamisághoz. A monarchia irányítói ugyanis 

azon voltak, hogy az összes tartományt egyetlen központi jogar alá rendeljék, minthogy 

meggyőződésük szerint csak így növelhették meg külpolitikai súlyukat Közép-Európában. 

Ezzel a stratégiával a Ferdinánd örökébe lépő Ferenc József birodalmának vezérszerepet 

akartak szerezni egy leendő Német Államszövetségben.  

A korabeli osztrák–magyar viszony mérlegelő értékelése abban a szakaszban jut egyik 

leginkább elgondolkodtató eredményére, amelyben az ellentétek osztrák hódításba, illetve 

magyar szabadságharcba torkollottak. Az osztrák szövetséges horvát csapatok betörésével 

1848 későnyarán kezdődő, majd a háborús szerencse többszöri változása után a világosi 

fegyverletétellel és az osztrák katonai diktatúra berendezkedésével végződő fegyveres 

összetűzés még sem Magyarországon, sem a szűkebb Ausztriában nem vetett véget a 

parlamentáris kormányzati formának. Az udvar 1848 októberében ugyan jogtalanul feloszlatta 

a pesti országgyűlést, 1849 márciusában pedig az új császár egy olyan birodalmi alkotmányt 

adatott ki Olmützben, amely gyakorlatilag megszűntette a magyar államiságot, és amelyet egy 

hónapra rá a Debrecenbe menekült országgyűlés – éppúgy kétes jogalapról – a Habsburgok 

trónfosztásával viszonzott. De mindezzel lényegében csak a kölcsönös viszonyban esett 

csorba a törvényességen. Az osztrák térfélen több mint két esztendő telt el a szilveszteri 

pátens kibocsátásáig, a császári abszolutizmus formális bevezetéséig 1851/1852 fordulóján. A 

magyar honvédség pedig 1849-ben úgy vívta meg a végül cári-orosz beavatkozásra 

esélytelenné vált önvédelmi harcát, hogy közben a magyar polgári államszervek 

megfogyatkozó erővel bár, de tovább tevékenykedtek az áprilisi törvények szellemében, 

annak bizonyságául, hogy egy ország és kormánya annál érettebb, minél állhatatosabban kitart 

külső erők felforgatta, háborús körülmények gáncsolta jogrendje mellett. 

A szak- és esszéirodalom gyakran és sokféleképpen hangoztatja, hogy az 1848/1849-es 

magyar forradalom és szabadságharc csak a maga idejében bukott meg. Hogy alaptételei 

elkövetkező szerencsésebb és nehéz korokban egyaránt fénylő útmutatókként szegélyezték a 

magyar állam és nemzet politikai, társadalmi, kulturális fejlődését. Az már a szerzők 

személyes érdeklődésének, felkészültségének és világnézeti rokonszenvének a függvénye, 

hogy ama alaptételekből melyeket és milyen jelentésben emelnek ki mérvadókként és 
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megszívlelendőkként. Mindenesetre az egykorú helyzetmegítélések és tervezetek a 

korszakváltó vállalkozás kettősségét bizonyítják, azt, hogy a forradalom egyszerre volt 

nemzeti és szociális megmozdulás. E két tulajdonsága két programszerű elképzelésben 

tükröződött: az egyik a szent korona országainak területi egységét, a másik politikai 

szabadságát hangsúlyozta.  

 

 

3. A magyar állami szuverenitás felszámolása a Bach-korszakban 

 

Az osztrák-orosz katonai túlerővel szemben végül tehetetlen magyar szabadságharc bukásával 

Magyarország elvesztette mind területi egységét, mind politikai szabadságát: államjogi 

szempontból megszűnt önállóan létezni. Erdélyt és a Vajdaságot elkülönítették, és az így 

összevont Magyarországot megyerendszerétől megfosztva, szintén koronatartományként öt 

kerületre osztották be. A fiatal I. Ferenc József császár és király központosított autokráciáját 

az „osztrák neoabszolutizmus“ megnevezéssel szokás jelölni, de a magyar köznyelvben 

ismertebb a „Bach-korszak” elnevezés, amely Alexander Bach belügyminiszter kétes emlékét 

őrzi. Ebben a tizenegy, mások szerint a kiegyezésig terjedő tizennyolc évben nem tűnt el 

teljesen az osztrák–magyar integrációs igény. A magyar nemzeti liberalizmus nem azt a 

gondolatot utasította vissza, hogy Magyarország Ausztriába integrálódjék, hanem azt, hogy ez 

külső parancsszóra és az önálló magyar jogrend visszaállítása nélkül történjék. Ez a Deák 

Ferenc nevével fémjelzett álláspont győzedelmeskedett az 1867-es osztrák-magyar 

kiegyezésben, miután Bécs nem bírt akkora gazdasági és külpolitikai erővel, amelyre 

szüksége lett volna ahhoz, hogy szupremáciáját egyedül őrizze meg. Más szóval: jóllehet az 

1850-es években az osztrák–magyar ellentét önmagukat egyre inkább nemzetiként 

meghatározó felek között húzódott meg, kevésbé mondható nemzetinek, mint politikainak.  

A Bach-korszakbeli Habsburg birodalom a közigazgatást egy átgondolt és a magyar „jólétet“ 

is gyarapító modernizációs program előfutáraként működtette. Ám a hatalom és alattvalók 

közé rendelt közigazgatás nem volt képes belenőni ebbe a rendszerlegitimációs szerepbe, 

egyebek mellett azért, mivel számtalan esetben a betarthatatlanságig igényes szakmai 

előírásokkal bajlódott. A jólét-közvetítési elvárásnak különösképpen nem felelhettek meg a 

többi osztrák koronatartományból Magyarországra ajánlkozó vagy irányított hivatalnokok – 

de nem elsősorban német vagy szláv nemzetiségük s anyanyelvük, vagy számszerű túlsúlyuk 
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miatt, amint a korábbi magyar kutatás hangsúlyozni szokta, hanem azért, mert a 

Bach-huszároknak olyan megbízatásokat kellett teljesíteniük, amelyeket egyetlen központban 

rendeltek el, és amelyek az egységesítésre törekvő államszervezés normáiban gyökereztek. 

Vannak korszakok, amelyeknek egyes tudományágak különböző minőségű alapvonásokat 

tulajdonítanak. Ha ezt egymástól elszigetelten teszik, akkor megtörténhet, hogy az egyik 

jellemzés a másik ellenében követel magának érvényességet. Ha viszont a módszerek 

kiegészítik egymást, akkor az ellentmondásos múltbeli megnyilvánulások beépülhetnek egy 

teljesebb képbe egy olyan korról, amely éppen jellembeli egyenetlenségeivel tárja elénk 

fontos mondanivalóit. Ilyen példa az osztrák neoabszolutizmus. Ezt a 19. század végétől 

nyomon követhető kutatás magyar hagyományú politika- és hadtörténeti vonulata igen hosszú 

időn át pusztán az önkényuralmi elnyomás szerepében tüntette fel, és úgy bánt vele, mintha 

Magyarország belső fejlődésében sem az előző, sem a következő korszakhoz nem lenne 

kapcsolható. E vélekedés újabb magyar és Magyarországon kívüli felülvizsgálatát 

közigazgatás-történeti szempontok mozdítják elő – de nem a másik véglet 

kihangsúlyozásának a céljával. E munkák egyrészt a vármegyei és kerületi hivatalok meg 

hivatalnokok tevékenységére és ennek szociális vetületeire összpontosítanak, visszautalva 

reformkori előzményeire. Másrészt a feudális és a polgári kor közötti átmenet 

összefüggéseiben rákérdeznek – a helytörténet szintjén, de fölötte is – a császári egyeduralom 

megújulási kísérleteire vagy tényleges reformjaira, valamint arra, hogy az 1850-es évek 

politikai, pénzügyi és jogi közigazgatása miképp befolyásolta a magyarországi kultúra, 

társadalom és gazdaság hosszabb távon is ható szerkezeti modernizációját. 

Az újabb szakirodalom a kettős arculatú neoabszolutizmus nehezen megfejthető 

megnyilvánulásainak a sorából kiemeli az országképviselet tervét. Az 1851. december 31-én 

közzétett „Az ausztriai császári állam koronaországaibani szerves intézmények alapelvei” 

(„Grundsätze für organische Einrichtungen in den Kronländern des österreichischen 

Kaiserstaates”) című uralkodói irat a tartományok számára országstatútumok, a 

helytartóságok és a kerületi hatóságok szintjén pedig tanácskozó testületek létrehozását írta 

elő. Az elmúlt majdnem három évtized során újra és újra megfogalmazódott az a kérdés, hogy 

vajon éppen ez az alaptörvény, a szilveszteri pátens, amellyel az uralkodó bevezette a 

központosított autokráciát, egyúttal a császárság alkotmányos átalakítását is előirányozta-e. 

Abban egyetértés mutatkozik, hogy e kezdeményezés a rendszer egyik legfontosabb 

meghiúsult reformtörekvése volt. Kudarca belső okokkal magyarázható, nevezetesen azon 
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ellentmondással, amely egy rendies, vagyis már nem korszerű, és egy polgári, azaz még 

nem időszerű államszervezési elv között feszült. Ehhez társult egy kedvezőtlen külső 

előfeltétel: a magyar érdekeltség hiánya. A kormányzat ugyanis az országképviselet 

bevezetésével egyrészt Magyarország egységének megbontását szándékozta véglegesíteni – 

ez volt a polgári opció Bach belügyminiszter értelmezésében –, másrészt a rendi felfogás 

hívei révén ellenzett bárminemű közreműködési jogot, amely az abszolutizmus lazulását 

eredményezte volna. Az előbbi álláspont a magyar elvárásokat nemzeti, az utóbbi politikai 

tekintetben keresztezte. Egyik sem volt alkalmas arra, hogy lelkesedést váltson ki egy olyan 

intézményért, amely Magyarországtól továbbra is elvonta volna a nemzeti és a politikai 

önigazgatás jogát, ráadásul az államhatalom gazdaság- és pénzügypolitikai érdekeinek a 

szolgálatára lett volna hivatott. 

Az 1860-as októberi diploma állami alaptörvényként felváltotta az 1851-es szilveszteri 

pátenst, s új alapokon nyugvó alkotmányos kísérletekhez vezetett. Így az országképviselet 

terve, a neoabszolutizmus más intézkedéseitől eltérően, Magyarországon a rendszer bukása 

után sem fejtett ki államszervezési hatást. Azonban így is összesűrűsödnek benne a problémák 

a történettudományi kutatás számára: a bürokratizáció a vitatott hazai és más tartománybeli 

hivatalnokokkal, a magyar passzív ellenállás, a Magyar Királyság egysége a Monarchián 

belül. Mindezen szempontok egybefonódnak abban a kérdésben, hogy a rendszer képes volt-e 

nemcsak reformokat elrendelni, hanem magát is megreformálni. Ebben az összefüggésben 

kiemelt figyelemre a német elem erősítését szolgáló intézkedések, amelyek nyelvi 

vonatkozásaikban és azokon túl egyaránt voltak reformok és önreformok. Felvethető a kérdés, 

hogy az osztrák egységállam célkitűzésében nem egyfajta nemzetek feletti nemzetállam 

megteremtésének a törekvése húzódott-e meg? Mindenesetre súlyos ellentmondás feszült a 

neoabszolutizmus idején egyfelől az etnikai-kulturális mozgalmak visszaszorítása, másfelől a 

német nemzeti-politikai elsőbbség szorgalmazása között. E kétarcúságával számolnunk kell 

közvetlen utóéletében is, például nemzetiségpolitikájának recepciójában, amely probléma az 

igazgatástörténészt a politikai eszmetörténet területére vezeti. Talán nem oktalanul 

megkockáztatható az – a következő fejezeteket előrevetítő – vélemény, hogy a dualizmusban 

a magyar állameszme az előző korszak élénk, de szelektív emlékezete késztette arra, hogy 

mellőzzék annak tanulságait a nemzeti kérdés kezelésének a terén. A neoabszolutizmus 

koronatartományokat átfogó birodalmi gondolatát mintegy átültették a dualista monarchia 

keleti részeinek viszonyaiba, és beolvasztották a minden etnikai-kulturális közösséget 
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egybefogó politikai nemzet dogmájába. E bizonyára még vitatható olvasat szerint a 

nemzetállamnak (Nationalstaat) berendezett Magyar Királyság volt az, amely koncepciójával 

Bach nyomdokain haladt, azzal a különbséggel, hogy a német elem helyett a magyart helyezte 

az egységesítő központosítás élére – miközben a birodalom osztrák fele nemzetiségi állammá 

(Nationalitätenstaat) alakult át. Úgy tűnik, az utóbbi megalkotói rövid távon többet okultak a 

nemzetek feletti integráció neoabszolutizmus kori meghiúsulásából. De ők sem tudhatták, 

hogy az etnocentrikus különérdekek növekvő súlyából csak a következő nemzedék fogja 

levonni minden következményével a soknemzetiségű államalakulat felbomlásához vezető 

tanulságot. 

 

 

4. Vissza a nagyállami integrációba: a német kérdés szerepe 
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Az 1848. évi márciusi forradalmak nyomán heves vita folyt a két német nagyhatalom, 

Poroszország és Ausztria jogi alakjáról és földrajzi kiterjedéséről. A délnémet királyság 1815 

óta a Habsburg-ház irányította Német Szövetség tagja volt. Tekintettel a kisnémet utat kijelölő 

1849-es frankfurti birodalmi alkotmányra, egy ideig még a porosz hatalmi növekedés 

ellensúlyozására törekedett az osztrák császári ház oldalán. A Habsburg Monarchia ekkoriban 

már csak azért is alkalmasnak tűnt egy ilyen segítségnyújtásra, mert Bécs minden németek és 

más nemzetiségek lakta területével egy nagynémet államszövetség élére szánta. Ám a 

Schleswig-Holstein miatt kirobbant porosz–osztrák háborút követően a Német Szövetség 

felbomlott, átadva helyét a porosz irányítással megalakult Észak-Német Szövetségnek. Ezzel 

1866/1867-ben Ausztria végleg kilépett a további német birodalmi fejlődésből. Bajorország 

1870-ban – néhány külön jog megőrzése mellett – csatlakozott a Német Birodalomhoz. A 

porosz–osztrák ellentétek ismeretében világos, hogy a bajor udvarnak a zűrzavaros forradalmi 

esztendőben nem állt érdekében támogatni a magyar függetlenségi mozgalmat, hiszen ezzel 

gyengítette volna a Habsburg-dinasztiát, vélt szövetségesét a Hohenzollernek ellen. Másfelől 

érthető, hogy a magyar liberálisok a frankfurti parlamenti tanácskozásoktól a német egység 

kiteljesítését, tehát Ausztria bevonását várták el, mivel ezzel növekedtek volna Magyarország 

függetlenedésének az esélyei. Mivel ez a remény meghiúsult, csak a magyar önállósulásra 

nyílott mód a szövetségbe visszatérő Ausztria mellett. 

A német politikából kivonuló Bécs arra kényszerült, hogy átszervezze uralmát a 

soknemzetiségű kelet-közép- és délkelet-európai térségben. Ehhez egyezségre kellett jutnia a 

magyar Szent Korona országaival. A Pest-Budához fűződő viszonyát visszahelyezte azon 

alapelvre, amelyben a 18. század elejétől a 19. század közepéig az Osztrák–Magyar 

Monarchia állami tudata gyökerezett, nevezetesen az összbirodalmi egységbe illesztett 

magyar önállóság jogi tételére. A Magyar Királyság az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés 

révén Erdéllyel és Horvátországgal a császári s királyi monarchia két tagállamának egyike 

lett. Az uralkodó személyén kívül a közös kül-, had- és pénzügy kapcsolta össze Ausztriával. 

 

 

5. A nagymagyar államtudat felívelése és alkonya az osztrák–magyar dualizmusban 

 

Az 1848/1849 körül kezdődő átmenet a polgári átalakulás korába, majd – háromnegyed 
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évszázad múltán – a nemzeti államokéba egy hosszú távú jellegváltást eredményezett 

Magyarország kapcsolatrendszereiben. Korábban a hol egyetértést őrző, hol viszályba torkolló 

kompromisszumok kimondottan vagy értelemszerűen a nemzeteken feletti föderatív állam 

elképzelését tükrözték. A 19. század közepétől azonban az egyazon nyelvű és kultúrájú 

emberek külön-külön egyetlen államba való tömörítésének az ideológiája vált legfőbb 

politikai-jogi rendező elvvé. Magyarország ebben a folyamatban előbb úgymond csak félig 

vett részt: az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés társbirodalmi szerepbe emelte, minekután az 

integráció külső körében egy nemzetfeletti nagyállamiságot képviselt. Ugyanakkor a belső 

körben saját kormánnyal és törvényhozással ellátott királyságként a 18. századból 

áthagyományozódott hungarus-koncepciót igyekezett polgárosítani: az etnikai-kulturális 

sokféleségek ellenére – illetve éppen azok miatt – a magyar nemzeti egységállam elméletét 

kívánta megvalósítani.  

A dualista birodalom két központja az egymás között alkalmazott föderalizmust különböző 

módon gyakorolta a maga fennhatósága alatt. Bécs Ciszlajtánia, az osztrák térfél területi 

alegységeinek önigazgatási illetékességeket engedélyezett, Budapest azonban 

Transzlajtániában a gazdaság, a jogrend és a kultúra központosításába fogott, visszaszorítva a 

magyar középkorból származó önkormányzatiság hagyományát. Eközben ragaszkodott a 

személyi jogbiztosítékokra épülő liberális magyar politikai nemzetgondolathoz, jóllehet a 

nemzetiségek egyre nyilvánvalóbban, ha nem is mindig teljes nyíltsággal követeltek 

maguknak területileg is körülhatárolt csoportjogokat. A dualizmus kori integrációs rendszer 

kiegyezési megállapodásokkal Magyarország és Horvátország között, illetve Morvaországban 

és Bukowinában megpróbálta elhárítani az elkülönülési, centrifugális irányzatok veszélyét. 

Azonban a kettős monarchia, benne a magyar központ hosszabb távon esélytelen volt az egyre 

nagyobb vonzerőt kifejtő nemzetiségi mozgalmakkal szemben, amelyek az első világháború 

végén a győztesek Kelet- és Délkelet-Európa-politikájában rendszerváltó, vagyis az addigi 

nagyállami birodalmak leváltására kialakított szerephez jutottak. A szláv és a román 

törekvések hatékonyságát az első világháború vége felé csak növelte a francia, angol, észak-

amerikai és olasz kormány azon elgondolása, hogy az osztrák-magyar monarchia romjain 

saját szövetségeseket állíthat eszmei, szükség esetén fegyveres csatasorba a német 

militarizmus és a szovjet bolsevizmus ellen, az akkori nyugati „demokratikus“ erők két fő 

ellenfelével szemben. E stratégia kedvezményezettjei a széthulló Ausztria-Magyarország 

nagyállam északi, keleti és déli peremein a kisállamokként megalakult Cseh-Szlovákia, 
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Románia és Jugoszlávia voltak. Azóta a magyar–szláv – szlovák, szerb, időlegesen a 

horvát – meg a magyar–román viszony nem szabadult ki a nemzeti érdekellentétek szabta 

korlátok közül. 

A dualizmus kori magyar királyság fejlődési zavarokkal küzdött jóval azelőtt, hogy a 

nagyhatalmak ellene fordultak. Az okokat kapcsolattörténeti látószögben összefoglalva azon 

súlyos koncepcionális ellentmondással kell számot vetnünk, hogy a történelmi Magyarország 

utolsó évtizedeiben a felső integrációs szinten egy nemzetek feletti nagyállamiságot képviselt, 

míg alsó körében a hungarus koncepciót igyekezett polgáriasítani, és ezzel a magyar nemzeti 

egységállam elméletét a gyakorlatba átültetni: tehát a királyság egyszerre akart nemzetek 

feletti és nemzetállami lenni. E kettősség egyik évtizedek óta vitatott megnyilvánulása, a 

magyar nemzetiségpolitika napjainkban fel-felbukkan német történettudományi 

értekezésekben, mégpedig közvetlenül vagy közvetve az újabb magyar kutatás által javallott 

értelmezési módon. Az önkéntes magyarosodás és az irányított magyarosítás 

összehasonlításáról van szó, közelebbről az állami iskola- és nyelvpolitika, valamint a 

többnyelvűség tükrében. Ezt kísérli meg a jénai egyetem kelet-európai tanszékének vezetője 

2003-ban közzétett habilitációjában és egyéb, szintúgy a felvidéki és és az erdélyi helyzetet 

megvilágító tanulmányaiban, amelyekben a szlovákok, románok és erdélyi szászok 1867 és 

1914 közötti iskolatörténetében feltárja a magyar állameszmével való nehéz szembesülés 

szövevényes nyomait. Az asszimiláció e két válfajának megkülönböztetésével azonban 

mindmáig nem változott meg az idevonatkozóan általánosabb német szakvélemény. Érdekes, 

hogy az itt idézett szerző másutt kevésbé tartja meggyőzőnek a magyarosodás és a 

magyarosítás megkülönböztetését. Szerinte bármennyire igaz, hogy az asszimilációk – 

közöttük a zsidóké is – nagymértékben a polgárosodás és modernizáció természetes jelenségei 

voltak, Magyarország nemzetiségi – és ezáltal társadalmi – problémáinak súlya és éle 

mégiscsak abból adódott, hogy a politikai nemzetkoncepció, azaz a hungarus program, nem 

tartotta kordában az „etnizált nemzetfogalmat” („ethnisierter Nationsbegriff”) terjesztő 

ellenkoncepciót. 

Az árnyaló vagy még általánosító értékelések közös vonása, hogy az etnizálást, tehát a kor 

nacionalizmusát elsősorban az államalkotók oldalán keresik és fedezik fel. Másrészt a 

nemzetiségi mozgalmakról szóló szakirodalomból kiderül, hogy az Osztrák–Magyar 

Monarchiában a politikai programokat általában etnikai alapon alkották meg. A nemzetiségi 

politikusok maguk is eltávolodtak az egyéni szabadságjogokat hirdető liberalizmustól, 
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minthogy egyre inkább területileg behatárolt csoportilletékességek megszerzésére 

törekedtek. Mindebből következik, hogy a dualizmus kori kapcsolattörténetekben egyazon 

mércét, vagyis a nemzet folyamatosan erősődő vonzerejének a mércéjét kell alkalmaznunk 

valamennyi félre. A magyar és a nemzetiségi elitek nem a korabeli ideológiai vezéreszmével 

szemben való felfogásban különböztek egymástól, hanem abban, hogy egy ideig eltérő 

hatékonyságú eszközök álltak rendelkezésükre elsődlegesen nemzeti céljaik gyakorlati 

megvalósításához. Az erőviszonyok 1918-ban döntő mértékben katonai és diplomáciai 

folyamatokban változtak meg a nemzetiségi mozgalmak javára. 

 

 

6. Bajor–magyar kitérő a kulturális közegbe  

 

Az Osztrák–Magyar Monarchia és a császári Németország a 19. század végétől Európa 

egyazon politikai és katonai szövetségi rendszeréhez tartozott. Ezen korszak szélsőséges 

éveiben egymásra talált a magyar nacionalizmus és a német militarizmus. Táptalaján fejlődtek 

ki az I. világháború központi hatalmai – és vesztesei. Eközben a földrészen sok helyütt egyre 

fokozódott az erőszakra való készség és képesség. A korszak közvetlen bajor–magyar 

kapcsolataiból mégsem főleg a romlás és pusztítás, hanem sokkal inkább az alapítószellem és 

a teremtő akarat világa őrződött meg a történelmi emlékezetben. Ugyanis a 19. század utolsó 

harmadában műveltségeszmények itatták át a két ország vezető rétegeinek a hatalmi tudatát, 

amelyek a gazdasági jólétben felemelkedő Münchent és Budapestet magas szintű esztétikai 

igényesség meghonosítására serkentette. E közös becsvágy kétoldalú művészeti cserét 

bontakoztatott ki, amelyet hordozóinak viszonylagos fizikai mobilitása is élénkített. 

A Bajorország és Magyarország közötti utazási forgalom eredményeképpen 1848-tól 1918-ig 

gyakoriak voltak a legkülönbözőbb okokból változatos célokat követő tartózkodások az egyik 

és a másik vendégfogadó országban. E kapcsolattörténeti fejezet forrásanyaga megannyi 

találkozásról számol be, így nemesi családok rokoni összefonódásairól – amelyhez mindkét 

irányban letelepedés, föld- és ingatlanvásárlás járult –, bajor személyiségek tevékenységéről a 

magyar gazdasági életben, valamint nem utolsósorban zenészek és színészek, politikusok és 

tudósok, írók és képzőművészek tanulmányi, kutatási vagy magánjellegű útjairól, 

vendégszerepléseiről. Az építőművészet és a festészet számos példájával szemléltethető, hogy 
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München az akkori bajor–magyar kulturális együttműködés központjaként hatásokat 

nemcsak kisugárzott, hanem be is fogadott. 

Az 1860-as évektől a jelentős magyar festők közül elsőként Benczúr Gyula (1844–1920), 

Liezen-Mayer Sándor (1839–1898) és Wagner Sándor (1838–1919) vonzódott a Karl Piloty 

(1826–1886) nevével fémjelzett iskola historizmusához, amelyet munkásságuk Magyarország 

felé közvetített. Külön említésre méltó, hogy a bajor székvárosba érkező elsőrangú magyar 

festők következő csoportja eltávolodott az akadémizmus hagyományától, és áttért az erős 

impresszionista hajlamú szabadtéri tájképfestészetre. Az Isar menti város a 19. század utolsó 

két évtizedében magyar kezdeményezésre egy nemzetiségi és állami határok fölé emelkedő 

művészeti megújulás színhelyévé vált: Hollósy Simon (1857–1918) nemzetközi 

látogatottságú magániskolája a müncheni Schwabing negyedben, a mester Siegfriedstraße 5. 

szám alatti műtermének környékén szerveződött, hamarosan azonban az északkelet-

magyarországi Nagybányán is, ahol a természet bűvöletében lelkesen kísérletező művészek a 

nyári hónapokat töltötték, hogy aztán télen visszatérjenek Münchenbe. 

A festészetben kialakult kölcsönhatások idején, részben azok ösztönözésére, az építészetben is 

zajlott egy szintúgy kettős jellegű és irányú bajor–magyar csere. Előbb a neoreneszánsz került 

előtérbe, amelyet főként Rauscher Lajos (1845–1914) vezetett be az 1870-es évek 

Magyarországán, miután Münchenben elvégezte a műszaki főiskolát. A müncheni 

építészetben alig egy évtized múltán már a neobarokk vált közkedveltté, amelyet innen 

például Kármán Aladár Géza (1871–1939) illesztett be a magyar nemzeti formanyelvbe a 

század végéig. Arról, hogy az akkori századforduló bajor–magyar építőművészeti 

kapcsolataiban nyugati irányban is terjedtek a stilisztikai hatások, elsősorban Lechner Ödön 

(1845–1914), valamint két tanítványa, Popp Ferenc (1870–1928) és Nyilas Ferenc (1864–?) 

gondoskodott. A mai városnézők München egyes negyedeiben e triásznak olyan – eredetileg 

lakóháznak készült – épületek látványát köszönhetik, amelyek népművészeti ihletésű virágos 

díszítéseikkel a magyar szecesszió bajor átvételét tanúsítják. Nyilas e közvetítésbe 

hangsúlyosan bevont bécsi elemeket is, jelképesen azt bizonyítván, hogy a két távoli 

szomszéd, Bajorország és Magyarország viszonyában a köztes Ausztriát – mint annyiszor a 

késő középkortól – nem lehetett kikerülni. 

A bajor–magyar kapcsolatok az I. világháborút követően alapvetően új politikai 

keretfeltételek között folytatódtak. A nagyállamok, amelyeknek a két királyság a 19. század 

utolsó harmadától része volt, összeomlottak, a Wittelsbachok és a Habsburgok trónja ledőlt. 
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Budapesten és Münchenben 1918 novemberében kikiáltották a köztársaságot, 

majd mindkét fővárosban szélsőbaloldali kormányok jutottak hatalomra: Magyarországon 

1919 márciusában, Bajorországban áprilisban. Ezek voltak – a Szovjetunión kívül – az első és 

néhány héten belül kudarcba fulladt kísérletek bolsevista tanácsköztársaságok 

megszervezésére. Magyarország azután parlamentáris monarchiaként működött tovább, 

amelyben azonban a trón bel- és külpolitikai okokból betöltetlen maradt, és amely a háború 

előtti struktúrák átvétele mellett a nyilvánosságban korlátozott véleményszabadságot 

biztosított, mozgásteret nyújtva ellenzéki áramlatoknak is. Bajorország merészebben lépett át 

egy új, demokratikus korba – megtörtént, hogy a konzervatív magyar kormány baloldali 

ellenzékének képviselői müncheni kiadóknál jelentették meg politikai írásaikat. Azonban a 

Bajor Szabadállamnak a Weimari Köztársaság politikailag és jogilag ingatag 

föderalizmusában fejlődési lehetőségeinek fokozatos beszűkülésével kellett szembesülnie. A 

Harmadik Birodalom 1933. évi létrejötte után a német tartományok „gleichschaltolása” 

folytán elveszítette önállóságának utolsó maradványait. 

A német politikában már a húszas évek elején megerősödött a központosító irányvonal. Ezért 

nem meglepő, hogy a délnémet térségről alkotott magyar kép fokozatosan össznémetté tágult. 

Mindemellett nem szüneteltek a bajor–magyar kulturális kapcsolatok. A müncheni 

Szépművészeti Akadémia a húszas és harmincas években továbbra is vonzott magyarországi 

növendékeket, a II. világháború végéig fenntartva ezt a hagyományos művészcserét. A 

politikai eseményektől nem teljesen független, mégis elsősorban család-, illetve társadalom- 

és gazdaságtörténeti szempontból érdekes a Sárvár környéki többezer hektáros bajor királyi 

erdőség összekötő szerepe. A birtok – a 16. században épült és a 19. században kibővített 

várkastéllyal – az 1860-as évek végén került a Wittelsbachok tulajdonába, akiknek ezután 

egyik fontos magyarországi célpontja maradt. Szakmailag igényes gazdálkodása révén 

kiemelkedő példaként vonult be a magyarországi erdőgazdaság történetébe. III. Lajos (1845–

1921), az utolsó bajor király 1921-ben ide vonult vissza, és itt hunyt el ugyanazon évben. 

 

 

7. Magyar revizionizmus német szövetségben 

 

A kisállamiság az első világháború végén felértékelődött végcéllá. Ekkor a magyar 

kapcsolattörténetek új szakaszukba léptek. Külpolitikai hátterükben a demokratikus 
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megszilárdulásra való törekvés korai német– magyar párhuzamát a harmincas években egy 

másik analógia váltotta fel: az, hogy Németország és Magyarország szinte egyszerre fordult a 

politikai radikalizmus felé. A húszas évek elejétől mindkét állam valamennyi társadalmi 

rétegében meggyökerezett az a felfogás, hogy az 1919/1920-as békeszerződések számukra 

igazságtalanul hátrányokat okoztak. Az I. világháború e két vesztese Európa új kisállami 

rendjét a győztesek diktátumának tekintette, amely mindkét oldalon súlyos gazdasági 

alkalmazkodási nehézségeket idézett elő, táplálva egyben a megélt igazságtalanságból 

következő, afölötti elégedetlenséget, hogy milliónyi honfitársat megfosztottak a nemzeti 

önrendelkezés jogától. Magyarország területének és lakosságának körülbelül kétharmadát 

csatolták szomszédos államokhoz, a németek pedig több mint hétmillió fővel Európa 

legnagyobb kisebbségi közösségévé váltak. Az anyaországon kívül élő németek és magyarok 

kérdése annál inkább folyt bele a békeszerződések utólagos felülvizsgálatát célzó 

kísérletekbe, minél megoldatlanabbnak látszott a kisebbségi probléma az illető állami 

fennhatóságok alatt. Berlin és Budapest így fokozatosan közös külpolitikai nevezőre jutott. 

Miután a világgazdasági válság kiélezte a belpolitikai viszályokat, tovább egyengetve az utat 

a nemzetiszocialista hatalomátvétel felé, illetve – Magyarországon – kiélezve a politikai 

rendszer tekintélyuralmi jellegét, a két revizionizmus egyre nyíltabban vállalta a katonai 

eszközök bevetését is a meglévő európai államrendszer ellen. E tévút egyik végzetes 

következménye volt Németország és Magyarország II. világháborús fegyverbarátsága. 

 

 

8. Nemzetállamiság és kisebbségi autonómiák: a 20. századi magyar politika kettős 

szemszöge 

 

A német–magyar fegyverbarátság közvetlen történeti előzményeit a magyar politikai 

eszmetörténet keretében a kettős szemszög fogalmával jellemezhetjük.  

Eltekintve a második világháború előtt és alatt történt felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és 

délvidéki területvisszacsatolásokat követő állapotokat, Magyarország lakossága anyanyelv és 

nemzetiség szerint olyan egységes, mint amilyen korábbi történelme során nem volt soha. De 

a magyar nemzet sem volt még területileg-államjogilag olyan széttöredezett, mint amilyenné a 

két világháború egyik veszteseként vált. Ebből a kettős átalakulásból származik a 20. századi 

magyar politika egyik legsúlyosabb nehezéke: az, hogy a nemzetállami koncepciót a maga 
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határain belül alkalmazza – mégpedig lényegében a központosított nemzetállamét –, 

azon kívül pedig különböző eszközökkel és tartalmi ellenjavaslatokkal, több-kevesebb 

nyíltsággal bírálja. 

Tehát a 20. századi magyar kapcsolattörténetek egyik fő jellemzője a kettős szemszög. Ha a 

nemzeti kisebbségi és többségi csoportok Duna-menti együttélésének és egymás mellett 

élésének, vagy akár egymás ellen élésének kutatásába fogunk, akkor a magyar oldal feltűnik 

többségi: nemzetállami irányzatban, egyúttal azonban kisebbségi: valamilyen fajta 

autonomista vonulatban. E kettőség egyik fontos következménye, hogy a magyar 

gondolkodás- és cselekvésminták mind az államközpontosítás, mind a regionális, illetve a 

csoportos vagy személyi autonómia eszmei vonulatában értelmezhetők. További sajátossága 

ennek a magyar szerepnek, hogy például a volt Jugoszlávia területén és Romániában 

egyszerre több, teljességgel vagy – szociális tényezőkkel vegyülve – részben etnikai-kulturális 

alapú kapcsolatrendszerben mutatkozik meg szerbek és horvátok, románok és németek, 

valamint, e térségekben jóformán mindenütt, zsidók és romák irányában. 

A nemzetállami koncepció belső alkalmazásának és külső bírálatának a kettősségét némely 

német jelenkorkutató és politológus a magyar politikai, társadalmi és kulturális elit 

szemléletében meghatározóan továbbható etnizált nemzetfogalommal magyarázza. Ennek 

egyik legfelkészültebb és legismertebb németországi híve Magyarország történetét 1918-tól 

napjainkig „a törések kontinuitásával” jellemzi. Az újabban Magyarországon oktató osztrák 

származású történész értelmezésében az „államhatárokon túlmutató nemzeti szükségletek” az 

egyes hatalom- és rendszerváltások ellenére megőrizték „elsőbbségüket az államiakkal, azaz a 

belső magyar szükségletekkel szemben”. Ugyanakkor folyamatosan hatott maga a 

historiográfiai kutatás „etnikailag vagy nemzetileg meghatározott történetszemlélete” is. E 

véleményből következően a 20. századi Magyarországgal foglalkozó német 

történettudománynak egyrészt a kutatott tárgyat, másrészt magát a kutatást kell kiemelnie a 

nemzetközpontúság képletéből. Az idézett szerző egyik újabb idevonatkozó tanulmányában 

leszögezi, hogy „etnizált csoportképződésen olyan szociális csoportok kialakulását” érti, 

„amelyek identitásukat elsődlegesen etnikai kategóriákban értelmezik”. Ezen jelenség bírálata 

különösen indokolt, ha az „illető társadalomban az etnikai kategóriák a nemzeti 

önmeghatározás és elhatárolódás kritériumaiként növekvő mértékű szerepet játszanak”. 

Az imént körvonalazott szemléleti-módszertani sajátosságok együttes hatása megfigyelhető a 

trianoni Magyarország kül-, nemzetiség- és magyarságpolitikáját, illetve a magyar 
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kisebbségek történetét taglaló németországi munkákban is. Közel két évtizede színre 

lépett egy elemzési minta, amely a magyar és más kisebbségeket nem vagy nem kizárólag az 

állami homogenizációs politikák elszenvedőiként, hanem az impériumváltáson átmentett 

nagynemzeti tudatukkal szerepelteti, amellyel maguk is gátolták a Párizsban kialakított 

békerendszer megszilárdulását. E problémafelvetés a fasizmus és a nemzetiszocializmus 

befogadásának a témájában természetszerűen át-átlép a társadalomtörténetből az 

ideológiatörténetbe, alapkérdése azonban ugyanaz: milyen és mekkora felelősség terhelte a 

nemzeti kisebbségeket a két világháború közötti térség dezintegrációjáért? A kilencvenes 

években e szemszögből elsősorban a német kisebbségekre, főleg az erdélyi szászokra irányult 

a figyelem. Újabban a romániai magyar világnézeti radikalizálódás folyamatai is terítékre 

kerülnek. Ebbe a kutatási irányba mutat az „etnopolitikai mobilizálás” kérdése, amelynek 

vizsgálatába egy berlini disszertáció az 1918 és 1941 közötti horvátországi és vajdasági 

magyar kisebbséget is bevonja. 

A fasizmus és a nemzetiszocializmus hatásainak tárgyalása a zsidókérdés és az 

antiszemitizmus összefüggésében a németes múltfeldolgozás (Vergangenheitsbewältigung) 

szakmai erkölcsét és politikai elvárását érzékelteti. Ebben a közelítésben a Harmadik 

Birodalom szövetségi rendszeréhez csatlakozó kelet-közép- és délkelet-európai német és 

magyar kisebbségek bűnössége vagy bűnrészessége tűnik fel, és összefonódik a „vereségben 

és revízióban szövetséges” anyaországok állampolitikai szintű antiszemitizmusával, 

kölcsönös fegyverbarátságával. Az etnizált nemzetfogalmat bevető németországi kutatás a 

német–magyar katonai együttműködés és a magyar revizionizmus régi témáiból újszerű 

fejtegetéseket bont ki azáltal, hogy kiindulópontul nem a Párizs környéki békekötéseket, 

hanem a belső hagyományaiból tovább élő és ható magyar nacionalizmust választja. A 

magyarországi Volksbund Berlin és Budapest között című, először 2002-ben Münchenben 

kiadott monográfia egyik általános végkövetkeztetése, hogy a magyarországi német 

kisebbségpolitika Budapest nemzeti kizárólagossága miatt nem tudta önmagát mérsékelni, 

majd ugyanazon okból kényszerült Berlin befolyása alá. A szerző 2006-ban tovább színezte 

ezt a képet a magyar állami nacionalizmus fő szövetségeseként bemutatott, a „németek, 

horvátok és szlovákok” ellen „kíméletlen beolvasztási kampányt” folytatott katolikus 

egyházról szóló könyvében. 

Ugyanebbe a bírálategyüttesbe tartozó vélemény, hogy a budapesti parlament 1920-ban 

Európa „első zsidóellenes törvényét” szavazta meg; ide kapcsol vissza az antiszemitizmus 
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vádját a két világháború közötti, majd – a sztálinizmust meg a kádárizmust nagy ívben 

átugorva – a posztkommunista Magyarországra kiterjesztő felfogás, amely a jogi kezdetek 

vonatkozásában megfeledkezik például a zsidók kirekesztettségéről a késő 19. századi román 

fejedelemségekben. A környező nemzetállami rendszerek bírálataként is megjelenő, a magyar 

kisebbségek jogvédelmét előtérbe helyező magyar nemzetpolitikát pedig az öncélúság 

gyanúja lengi be, visszatérő utalásokkal az „anyaországi védőszerep“ antidemokratikus, 

revizionista hagyományaira. Az, hogy az újabb német szakirodalom egy része mekkora 

jelentőséget tulajdonít a magyar etnocentrikusságnak, kitetszik abból is, hogy míg a két 

világháború közötti és végi Magyarország viszonylatában az állam nemzetiségpolitikai 

kudarcait és bűneit domborítja ki – köztük a németek 1946–1948. évi, a kollektív bűnösség 

elvét alkalmazó kitelepítését, elűzését –, addig a szomszédos országokéban megkérdőjelezi a 

magyar kisebbségek állampolgári lojalitását. A mindebből kikerekedő fő problémát, az 

államalkotókból nemzeti kisebbségekké vált csoportok és anyaországaik békétlenkedését – a 

román kutatáshoz hasonlóan – azáltal firtatja, hogy a két világháború közötti térség 

interetnikai kapcsolattörténeteiben a többségiek kínálta, de a kisebbségiek által fel nem ismert 

közös kibontakozási lehetőségeket vél felfedezni. Mivel az illető szerzők a más kultúrájú 

csoportok elhelyezkedését a nemzetállami keretekben elsődlegesen társadalmi síkon 

szemlélik, inkább etnikai öntudatuk belülről gerjesztett túlméretezésére kíváncsiak, kevésbé 

befogadásuk külső, politikai-jogi akadályoztatására. Következőleg integrációjuk elszalasztott 

esélyeit feltételezik olyan folyamatokban, amelyekben a többség és a kisebbség kölcsönös 

viszonyulásának mind társadalmi, mind politikai-jogi tényezőinek az elemzésével az 

asszimiláció elutasított követelését kellene elsősorban vagy jelentős mértékben megállapítani. 

A nemzetállamisághoz való magyar viszonyulás kettőségének az okait fürkészve az új idők új 

elvárásaira bukkanunk. Az első világháború végeztével győzedelmeskedő 

társadalomszervezési eszmény mind az integrációkat, mind a dezintegrációkat az egységes 

vagy annak képzelt, illetve azzá alakítandó nemzetek közé utalta. A nemzetállam eszméje 

ekképp a nemzetállam visszaszerzésének az eszméjeként is megnyilvánulhatott. Fontos 

kérdés, hogy a magyar nemzetállam visszaszerzésének a gondolatát azok is ápolták-e, netán 

terjesztették, akikkel ez a gondolat Budapesten meghatározó mértékben érvelt: a kisebbségi 

magyarok. Ha pedig nyitni óhajtunk új kutatási távlatok felé, akkor erről a magyar-magyar 

szintről újra meg újra át kell lépnünk a nemzetközire, pontosabban az európai szövetségek és 

ellenszövetségek, és maga az európai eszme valamelyik alakjának a színterére, mégpedig 
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kétféle értelemben: egyrészt a külpolitikai- diplomáciai keretbe, másrészt az állami szint 

alatti, kulturális és társadalmi együttműködések vagy éppenséggel konfliktusok közegébe. 

Kulcskérdésünk mindkettőben, hogy voltak-e a 20. században olyan gondolati építmények, 

amelyek a nemzetek, illetve nemzetrészek integrációját nem – vagy nem kizárólag – a 

központosított és egységesített nemzetállam korparancsából vetették fel, és ha voltak, miképp 

viszonyultak ezekhez a kapcsolatrendszerek magyar és nem magyar hordozói. Az egyre 

hosszabbra sikeredő „rövid” 20. század három fő szakaszából a posztkommunizmus az, amely 

e kérdéshez a leggazdagabb elemzési anyagot nyújtja. Ám a nemzetállamiság reménylett és 

keresett alternatíváinak a szempontjából a második világháború előtti és alatti évek sincsenek 

még minden részletükben feldolgozva. 

A 20. századi magyar kapcsolattörténetek a szovjet típusú kényszerszövetség időszakán kívül 

egy erőteljes belső, magyar–magyar vonzattal bírnak, amelyet átörökítettek a 21. századra – 

amint egy újabb, főleg magyar szerzőségű kutatási irányzat hangoztatja. Kérdés azonban, 

hogy ezen a szinten mi legyen a fő elemzési szempont: a kulturális nemzet belső működése a 

meglévő államhatárok felett, avagy – ezzel összefüggésben, de ezen túl is lépve – a magyar 

nemzet határkérdést fölvető újraegyesítésének az opciói? 

 

 

9. Transzszilvanizmus: az önálló Erdély mint végcél 

 

A legújabb kori magyar–magyar kapcsolatok fő mozgatórugója a magyar reintegráció 

kívánalma – csakhogy milyen eszközök révén, milyen végeredménnyel? A két világháború 

közötti és a második világháború alatti transzszilvanizmus intő példa arra, hogy e kérdéssel 

nem elég pusztán a hagyományosnak ismert, az erőszak eszközeivel élő magyar 

revizionizmus képletében, és csak Kárpát-medencei kivetítésben foglalkoznunk.  

Vessünk előbb egy pillantást a külső vonzatokra. Az erdélyi autonómiamozgalom a regionális 

magyar társadalomnak és kultúrának, egyúttal magának a régiónak a helyét kereste a kelet-

közép-európai térségben. Jóllehet ebben a trianoni békeszerződés magyar szemléletű 

feldolgozásának a szükséglete hajtotta, mégsem rekedt meg a magyar–magyar kapcsolati 

szinten. Külpolitikai tájékozódásával a húszas években kialakított egy nemzetközi integrációs 

távlatot, amely két irányra bomlott: egy dunaeurópaira és egy páneurópaira. Mindkettő 
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lényegében már az 1920-as években megbukott: a föderatív eszmék leáldozásának 

a korában egyikük sem számolhatott nemzetközi, de magyar nemzeti támogatással sem. 

A belső vonzatokat szemlélve látható, hogy a 20. századi transzszilvanizmus akkor 

keletkezett, amikor az első világháború végkifejlete kisodorta alóla eredetének helyszínét. A 

történelmi Magyarország utolsó évtizedeiben felívelt, majd az Osztrák–Magyar Monarchia 

összeomlásában elvesztette hivatástudatát ébresztő és éltető nemzetállami keretét. E 

kudarcból folytatódva tért fő pályájára azáltal, hogy az 1918–1920. évi hatalomváltás 

kitágította szemléletét. Azontúl két nemzet és állam felé tájékozódott abból a régióból, 

amelyről a század elején elnevezte magát. Trianon után a Nagy-Romániához csatolt Erdélyre 

összpontosított, de közben túlmutatott a régión az összmagyar közeg felé. 1920-tól politikai 

ideológiaként mindenekelőtt arra kényszerült, hogy feldolgozza Nagy-Románia valóságát. De 

mit cselekedett e mozgalom, ha erre a politikai szembesülésre nem volt képes minden 

vonatkozásban? Ha pedig erre teljes mértékben hajlandó volt: szándéka szerint vajon 

örökérvényűen készült-e alkalmazkodni az új román állam valóságához? 

A politikai erdélyiség 1928-ig, az Országos Magyar Párt koalíciós kísérleteinek lezárultjáig és 

az Erdélyi Helikon megjelenéséig terjedő történetében két alakra bontható: egy 

federalisztikusra, amely 1923-ig Erdély bizonyos fokig független területi autonómiáját és, ezt 

átfogóan egy magyar–román–német federációt szorgalmazott, majd egy decentralisztikusra, 

amely azután elsősorban kulturális és közigazgatási autonómiát sürgetett a magyar – és 

elvileg a többi romániai – kisebbség javára szerte az országban, a bukaresti központosítás 

enyhítése révén. E két típusú transzszilvanizmusról a magyar szakirodalomban olyan 

vélemény is olvasható, hogy érveket szolgáltathatott a harmincas és negyvenes évek magyar 

revizionizmusának. 

A húszas évek politikai erdélyisége a magyar nemzet és a román állam iránti együttes lojalitás 

kísérletével mintegy csapdát állított fel részben már a kortársak, és még inkább az utókor 

számára. Ahhoz nem fér kétség, hogy feldolgozta Nagy-Románia valóságát. Ám mindkét 

típusában kimutatható a magyar nemzeti érdekérvényesítés új lehetőségeinek a keresése a 

kismagyar úton. Ez szükségképpen revizionizmust jelentett-e? És ha igen, milyen fajtájút? A 

szóban forgó keresés bizonyos fokig és értelemben sikeresnek látszik, ha Észak-Erdély 1940-

es visszacsatolása felől szemléljük. Csakhogy a húszas évek transzszilvanistái nyilván nem 

onnan szemlélték. Ezért számolniuk kellett azzal, hogy keresésük során más megoldásra 

bukkannak, mint amilyent eredetileg elképzeltek. Az elemzési csapdát tehát úgy kerülhetjük 



 21 
el, hogy a transzszilvanizmus fejlődési rendjében egyik fokozatot sem lépünk át 

kellő értékelés nélkül. Egy ilyen szakasza volt az első világháború utáni első évtized, 

amelyben főszereplői a legkevésbé tudhatták, hogy alig megkezdett magyar 

érdekkorszerűsítésük meddig tart, miként alakul, és hogyan végződik majd. Amelyben éppen 

ezért azt is hihették, hogy a román állam kismagyar útjuknak nemcsak okozója, hanem, 

valamelyik alakjában, végállomása lesz. 

Mindenesetre a két világháború közötti transzszilvanizmus első szakaszában a történelmi 

Magyarország politikai-jogi valóságán nevelődött szószólói kényszerből áttértek egy 

kismagyar útra, anélkül, hogy ezt öröknek avagy időlegesnek nevezték volna. Nyilvános vagy 

személyes, nyílt vagy burkolt megnyilatkozásaikból eddig nem került elő olyan adat sem, 

amely egyértelműen bizonyítaná, hogy mit gondoltak például az erdélyi federáció végső 

rendeltetéséről, így netán azt, hogy ezt az alakulatot hosszabb távon, a nemzetközi 

diplomáciai helyzet megfelelő alakulásában bízva, egy határkiigazításra törekvő nagymagyar 

irányzat szolgálatába készültek volna állítani. Tekintettel erre a nyitott végkifejletre 

félreérthető általánosítás a transzszilvanizmusról azt állítani, hogy „érintkezhetett“ a 

„különböző revizionista koncepciókkal“. Ez forrásszerűen jelenleg nem mutatható sem az itt 

jelzett időszakban, sem pedig a harmincas években. Következésképp merő találgatások 

mezejére lépünk, ha az erdélyi nemzeti autonómiák együttesét óhajtó koncepciót a harmincas-

negyvenes évek magyar, az erőszak eszközeit is bevető revizionizmusának szerves 

előzményeihez csatoljuk. Ellenben helyesen viszonyítjuk a transzszilvanizmust a dualizmus 

kori magyar politikai gondolkodáshoz, mivel a magyar nemzeti tudatot átmentette nagyállami 

változatának bukásán, ahhoz, hogy átmenetileg egy regionális lenyomatban, az összerdélyi 

szövetkezés opciójában újra kifejezze. A középlatin revisio fogalom eredeti értelmében 

„felülvizsgálatot” igyekezett előidézni, de nem az államhatárokra vonatkozóan, hanem 

elsősorban a román állam szervezésében – és nem fegyverest, hanem tárgyalásost, belpolitikai 

koalícióban az erdélyi román politikával is. Arról nem tájékoztatnak az eddig feltárt források, 

hogy a régió korlátozott önállósulásával pontosan milyen mértékű és minőségű szuverenitási 

jogokat vont volna el Bukaresttől. Annyi bizonyos, hogy az elméleti síkon megrajzolt erdélyi 

kisállamiságban a legfontosabb partnernek, a románnak, a maga egyközpontú államiságából 

kilépve kellett volna részt vennie. A federalisztikus transzszilvanizmus az óromániai résztől 

elkülönített „erdélyi román nemzet“-hez fordulván egy kettős engedményhez kötötte a 

regionális politikai egység létrejöttét azáltal, hogy a kismagyar út mellett elképzelt egy 
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kisrománt is. A húszas évek transzszilvanizmusa, főleg federalisztikus 

válfaja, ekképp a román közegnek egy feltételes magyar integrációt kínált, amellyel egyúttal 

azon igényét közvetítette, hogy a magyar politikai nemzettudatot átmentse egy erdélyi 

kisállam társvezetésébe. Mivel békés megvalósítási eszközökre nem tehetett szert, elmélet 

maradt. S mivel elméletként is feltételekhez kötődött, amelyeket a román oldal nem teljesített, 

a további kutatások egyik lényeges kérdése, hogy a korai transzszilvanista nemzedék 

visszavonta-e, és ha igen, miképp vonta vissza a román politikai közegbe való magyar 

integráció ajánlatát.  

Az a feltételezés, hogy a transzszilvanizmus magyar jelenségként lehetett „revizionista is, és 

állhatott a status quo talaján is”, az autonómia-opcióiban rejlő hosszú távú, nyitott 

végkifejletű nemzetpolitikai rendeltetést értelmezi, egyébként joggal. Egy közelmúltban 

magyarul is megjelent heidelbergi disszertáció folytatja e szándékkutatást a magyar kisebbség 

politikai stratégiáit egyrészt a fasizmussal és a nemzetiszocializmussal, másrészt a román 

állammal szemben való elutasító vagy alkalmazkodó viszonyulást vizsgálva. Az államjogi 

újjárendezéssel, illetve a határváltoztatással kapcsolatos felfogásokat 1931 és 1940 között egy 

három fokú folyamatban az óhajtól a reményen át a meggyőződésig követi. A kötet a román 

nemzetállam ily mód egyirányú elutasítását – másik alapkérdését fejtegetve – összeköti egy 

szintúgy lépcsőzetes hasonulási magatartással: a fajelmélet erdélyi magyar befogadásával és 

elméleti alkalmazásával. A harmincas évek ideológiai radikalizálódásában talál fogódzókat 

ahhoz, hogy a magyar autonómia célkitűzéseiből az önálló társadalom- és kultúrafejlesztés 

mellett – részben helyett – kiemelje a nemzeti elszigetelődést. Ezzel a transzszilvanizmus első 

utóéletében azonos hatásfokra állítja a magyar regionális és a nemzeti öntudatot. 

Ha Trianonra következően a magyar területi identitás az etnikai fölé erősödött, majd 

fokozatosan hozzá idomult, akkor az 1940. évi második bécsi döntéssel beteljesült veresége 

az etnikaival szemben, tömöríthető nem alaptalanul, de kiegészíthetően a transzszilvanizmus 

második utóéletébe átnyúló elemzés egyik előfeltevése. A fontos toldalék összefügg a magyar 

nemzetállam újraegyesítésének a részlegességével, amely az egész régiót átfogó erdélyi 

gondolatot fellazíthatta, de tovább éltethette is.  

Az újabb szakirodalom inkább az utóbbi esetre kiváncsi. Örvendetes, hogy a politológia és 

művelődéstörténet-írás ebből a szempontból is boncolgatja az 1940 és 1944 közötti erdélyi 

magyar politika és kultúra ügyeit. A második bécsi döntéssel beköszöntött négy éves „kis 

magyar világ” ma még kevéssé becserkészett kutatási területén ott fehérlik a politikai 
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eszmetörténet is, benne az erdélyiség, amely Észak-Erdély visszacsatolásával csak félig 

valósította meg célját, ha mélyebb szándéka egy nagynemzeti revízióra irányult. Még annyit 

sem ért el, ha végső rendeltetését mind a magyar, mind a román egységállamiság 

meghaladásában, a magyar érdekűen is kisnemzeti megoldás kialakításában, az összerdélyi 

politikai együttműködés meghonosításában látta.  

A transzszilvanizmus tulajdonképpen két regionalizációt feltételezett: az egyik oldalon a 

magyar nemzettudatét, a másikon a román nemzetállamét. A 20. századi román–magyar 

viszony egyik feltételt sem biztosította. Így az erdélyiség végül is magára maradt. Legújabb 

kutatások – korábbi német szerzőségű kétkedésekkel szemben – azt bizonyítják, hogy hiteles 

képviselői, a szellemi életben például az Erdélyi Helikon kolozsvári folyóirat és köre a régiót 

kettészelő második bécsi döntés után is nyíltan síkra szállt az egész terület elkülöníthető 

egységéért és tiszteletben tartandó etnikai-kulturális sokszínűségéért. Korabeli emlékiratok és 

beadványok tanúsítják, hogy a második világháború végén a kettéosztott Erdély egyesítésének 

a gondolata megfoganhatott kisnemzeti és nagynemzeti: regionalista és revizionista 

változatban is, a kisnemzeti-regionalista elv pedig alakot ölthetett az összerdélyinél szűkebb 

módozatban is. Mindhárom eset azt valószínűsíti, hogy a transzszilvanizmus főleg korai 

szakaszának első: a területi elvű önkormányzatiságra törekvő típusával gyűrűzhetett be a 

békerendezési koncepciókba. Fejlődéstörténete ekkor már legfeljebb hatástörténet, gondolati 

elemeinek befogadásával vagy átértelmezésével, mellőzésével vagy visszautasításával. 

Utóélete a nemzeti külügyek, a nemzetközi kapcsolatok és a politikaelmélet szövevényében 

zárult le, amelyből kihámozandók a tőle elhatárolódó magyar állásfoglalások is. A kutatásnak 

ugyanakkor megfelelő helyet ajánlatos biztosítania a föderalizmus–regionalizmus 

kérdéskörben elengedhetetlen fogalomtisztázásnak. De mindettől nem fog megváltozni a 

végeredménye. A valamelyik nemzetállamhoz csatoltan autonóm vagy függetlenített és 

föderalizált régió eszméjét a párizsi békeszerződések 1947. februári aláírásáig érdemes 

nyomon követni, addig, amíg Erdély a Szovjetunió döntő befolyására visszakerült a trianoni 

román határon belülre: megint egyetlen és ismét egységesítő-központosító hatalom alá. Az 

erdélyi önazonosságok újabb vereséget szenvedtek a nemzeti azonosulásokkal szemben, ám 

ezúttal egy teljeset, mi több, kétszereset. A „revízió vagy autonómia” alternatíváinak a képlete 

felbomlott a sem revízió, sem autonómia kompromisszumtalanságában. E sikertelenség 

különleges forrás- és módszertani ösztönzést nyújt saját tudományos megértéséhez: minél 

alaposabb a transzszilvanizmus-kutatás, annál világosabb, hogy egy hajdan kettős kudarcba 



 24 
bukott eszmével foglalkozik. 
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10. Újabb bajor–magyar kitérő – nem csak kulturális közegbe 

 

Bajorország és Magyarország 1945 után, a totalitárius, illetve a tekintélyuralmi rendszer 

megtapasztalása után több mint négy évtizeden át eltérő társadalmi berendezkedések részese 

volt. Az 1938 és 1941 között katonai és diplomáciai úton visszaszerzett területektől újra 

megváló Magyarország a negyvenes évek végére ismét diktatúrába süllyedt, ezúttal a 

Moszkvából irányított kommunista egypárturaloméba. Eközben Bajorország a Németországi 

Szövetségi Köztársasággal beilleszkedett a szabad parlamenti demokrácia rendszerébe. A 

hidegháború kétpólusú világrendjében a két állam bizalmatlanul, sőt időnként ellenségesen 

viszonyult egymáshoz; a Német Szövetségi Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között 

csak 1973-ban létesült diplomáciai kapcsolat. 

A II. világháború után új elem jelent meg a kétoldalú kapcsolatok történetében, midőn 

Bajorország számtalan olyan magyar nemzetiségű, illetve magyar állampolgárságú 

személynek nyújtott menedéket, akik politikai okokból akarták vagy kényszerültek elhagyni 

szülőhazájukat. Közéjük tartoztak a magyarországi németek, akiket 1946 januárjától a 

Szövetséges Ellenőrző Bizottság utasítására a magyar kormány közreműködésével 

Németország amerikai megszállási övezetébe – jelentős számarányban Bajorországba – 

telepítettek ki. Az első nagyobb menekülthullámot már Magyarország előrelátható katonai 

veresége indította el 1944/45-ben, a másodikat a kommunista hatalomátvétel 1947/48-ban. A 

magyar emigránsok részben volt katonatisztek köré, részben polgári politikusok és 

értelmiségiek köré csoportosultak. Valamennyien abban reménykedtek, hogy egyszer majd 

visszatérhetnek egy ismét szabad Magyarországra. Társadalmi beilleszkedésük és kulturális 

szervezőmunkájuk mércéjét a hazai kommunista rezsim elleni távolsági küzdelem igénye 

szabta meg. E célkitűzés hívei közül 1951-től számosan a müncheni Angol Kertben székelő 

amerikai Szabad Európa Rádiónál helyezkedtek el. Itt a politikai állapotok publicisztikai 

feldolgozásán túl arra is lehetőségük nyílott, hogy ápolják és terjesszék a Magyarországon 

üldözött vagy onnan kivándorolt magyar írók, irodalomkritikusok és különböző szakágakban 

tevékenykedő tudósok munkásságát. A rádióadó e kettős rendeltetéssel működött – 

lényegében a vasfüggönyön túli fejleményekhez igazodva – 1993. évi bezárásáig. 

Az 1956-os magyar forradalom leverését követő harmadik kivándorlási hullám megerősítette 

a bajorországi magyar jelenlétet. Az újonnan érkezettek körében jelentős volt az értelmiségiek 
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aránya. Ennek folytán, valamint azon egyre erősödő felismerésből eredően, hogy az 

emigráció politikai befolyása igen csekély, a bajorországi magyar közösség – éppúgy, mint a 

más nyugati országokba szakadt sorstársak – önértékelése lassan ugyan, de hosszabb távon 

döntően megváltozott. Kezdtek kialakulni a külhon szerkezetei, egy olyan diaszpóráé, 

amelynek tagjai előbb-utóbb leszoktak arról, hogy átmenetinek tekintsék külföldi 

tartózkodásukat. E kijózanodás Bajorországot ideiglenes menedékhelyből egész életre 

választott hazává változtatta olyan magyarok számára, akik többrétegű társadalmukat 

kulturális, oktatási és egyházi-szociális téren működtetik, ugyanakkor azonban szakmai 

vonalon, vegyesházasságok révén és nem utolsósorban nyelvileg és eszmeileg beilleszkednek 

a német közegbe. E magyar–bajor kettős kötődés emigráns szervezeti alapjai önerőből vagy 

bajor állami, illetve egyházi anyagi támogatással teremtődtek meg. Példa erre a Magyar 

Gimnázium a felsőpfalzi Kastlban, egy sor Münchenben kiadott irodalmi, kultúrpolitikai, 

politikai, tudományos vagy vallási irányultságú lap és folyóirat – Életünk, Mérleg, Nemzetőr, 

Új Látóhatár –, a Magyar Katolikus Misszió és a Református Magyarnyelvű Egyházközség 

Münchenben, és ugyanott a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom / Pax Romana, valamint 

a Széchenyi Kör művelődési egyesület. E létesítmények többsége a magyarországi 

rendszerváltás után is folytatta a tevékenységét, már csak azért is, mivel célcsoportjaikban 

rendkívül alacsony a Magyarországra hazatelepültek aránya. 

A nyugati és a keleti hatalmi tömb ideológiai és katonai ellentétei a német–magyar kölcsönös 

szemlélődésben kedvezőtlen, de részben előnyös közhelyeket is tápláltak. Az ötvenes és a 

hatvanas évek magyar pártsajtója a „gonosz” kapitalistákról – tehát a nyugatnémetekről is – 

kialakított képbe bajor elemeket is beépített. Ez a propaganda azonban hosszú távon 

hatástalannak bizonyult olyan élményekkel szemben, amilyeneket például az 1972. évi 

müncheni nyári olimpia nyújtott, legalábbis a tévé képernyőjén át, ezáltal sok magyarnak első 

ízben és egyből világos fényben feltüntetve a bajor valóságot. A másik oldalon a nyugatnémet 

szórakoztatóipar meggátolta a magyar témák túlzott napi ideologizálását. A Gyakran 

gondolok Piroskára (Ich denke oft an Piroschka) vagy a Sissi. A fiatal császárné (Sissi. Die 

junge Kaiserin) című nagysikerű filmek minden ámító érzelgőségükkel is élénk és jóindulatú 

közérdeklődést keltettek a magyarok országa, népe és történelme iránt. Abban, hogy a 

nyugatnémet nyilvánosságban az ideológiai szembenállás ellenére kedvező magyarságkép élt, 

élsportolók csúcsteljesítményei is közrejátszottak, például Magyarország labdarúgó 
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„aranycsapatáé”, amely az 1954-es világbajnokságon a német válogatottal 

kétszer is megmérkőzött, és csak a második alkalommal, igaz, a döntőben maradt alul. 

Az a közkeletű vélekedés, hogy a lázadó szellemű magyarok szabadságszerető nép, nagyrészt 

az 1956-os forradalom iránti nemzetközi szolidaritásból ered, de az 1989-es későnyári 

események nélkül mára talán megfakult volna. Magyarország azokban a hetekben nyugati 

határának kockázatos megnyitásával hozzájárult a vasfüggöny lebontásához, ugyanakkor 

megkezdte felszámolni egypártrendszerét. Mindezzel nem pusztán saját, hanem más népek 

szabadságának a szeretetét is kifejezte. A magyar rendszerváltozás első lépései döntő 

szereppel bírtak a keletnémet kommunista rendszer bukásának és Németország 

újraegyesítésének az előfutamában. Velük Magyarország megkezdte kivonni magát a szovjet 

hatalmi övezetből, és hozzálátott, hogy megteremtsen közeli vagy távolabbi szomszédokhoz 

fűződő új és életképes partneri viszonyokat. 

Magyarország nyugati irányú nemzetközi kapcsolataiban az 1990-es évek legelejétől – 

csakúgy, mint a 20. század első felében – Németország felé tájékozódik, amely ezt a 

közeledést nyilvánvaló jóindulattal fogadja. Mindkét fél következetesen demokratikus és 

pluralista irányelvek jegyében jár el, ebben tehát a történelem nem ismétli meg magát. A 

német föderalista államformának megfelelően Magyarország nem pusztán a berlini szövetségi 

kormánnyal folytat tárgyalásokat politikai, gazdasági és kulturális kérdésekről, hanem 

rendszeresen egyes tartományi kormányzatokkal is. Az utóbbiak sorában előkelő helyet foglal 

el a nyitott és pluralisztikus kelet-, közép- és délkelet-európai demokráciákat szorgalmazó s 

támogató Bajor Szabadállam. Ebben az államközi együttműködésben közös érdekeket éltet 

mindkét oldal azon óhaja, hogy egy új Európa rendjében egymással összhangba kerüljenek az 

államok fölötti, a nemzeti és a regionális szintek, miközben a nemzeti kisebbségek jogait is 

biztosítják érvényben lévő és egyetértésben meghatározandó szabályok szerint. 

Ez a bajor–magyar partnerség Magyarország 1999-es NATO-csatlakozásával és 2004-es 

Európai Unió-s felvételével új lendületet kapott. De nem merül ki kormányzati 

diplomáciában, és korántsem korlátozódik az elmúlt évtizedben átlagosan több, mint ezer 

gazdasági vegyesvállalat ügyeire. A kétoldalú kapcsolatok minőségi változása a kiszélesedett, 

de még bővíthető társadalmi, kulturális és tudományos együttműködésben mutatkozik meg, 

amelytől joggal remélhető, hogy kiszűri a közhelyeket a két nép kölcsönös megítéléséből. A 

határok felett együttműködés különleges formáját vállalta 1958-tól 2006. évi bezárásáig a 

kastli Magyar Gimnázium, és vállalja az 1962-ben megalapított tudományos-kulturális 
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Müncheni Magyar Intézet, amely 2009-ben Regensburgba költözött: vegyes 

finanszírozású létesítmények lévén, mindketten egymáshoz igazítják a bajor és a magyar 

igényeket, elvárásokat. A német jogalapon működő intézet többéves tárgyalások után, 

1999/2000 fordulóján vált bajor–magyar fenntartásúvá, párhuzamosan „Bajorország – 

Magyarország. Ezer év” című, 2001/2002-ben előbb Passauban, majd Budapesten bemutatott 

kiállítás előkészületeivel, amelyekben közreműködve izgalmas és igényes vizsgát tehetett 

kutatói és tanácsadói képességeiből. A Bajor–Magyar Kormányközi Vegyes Bizottság 

munkaprogramja egyidejűleg egy sor további kulturális jellegű tervet is tartalmazott, amelyek 

közül a budapesti Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem 2001-ben alapításának döntő 

szakaszába lépett. 

 

 

11. Magyar nemzetpolitika nemzetközi környezetben: a demokratikus érettség 

vizsgájának kényszere 1990-től 

 

Magyarország 1918-1920 óta többször nemzetközi, formális vagy informális szövetségeket 

kötött a nemzetállami rend fenntartása ellen, vagy átalakításáért. Az első világháború után 

előbb békés revíziós politikája a harmincas években fokozatosan a harmadik német birodalom 

oldalára, ezzel a határmódosítások erőszakos módszereinek az alkalmazása felé vezette. A 

második világháború után a szovjet csatlósok közé való kényszerű besorolása következett, 

egy olyan tömbbe, amely az internacionalista-szocialista „testvériség“ jegyében nem 

bolygatta az 1918-1920-ban létrejött, 1938-1944 között megingott, majd 1947-ben 

visszaállított határ- és államrendet, benne ismét a trianoni Kis-Magyarországgal. 1920 és 

1990 között tehát mind a magyar–német, mind a magyar–szláv(szovjet-orosz) kapcsolatokban 

megjelent a diktatúra rendező elve a nemzetiszocializmus és a kommunizmus formájában – de 

azzal a lényeges különbséggel, hogy a német befolyás idején föléledt, a szovjet-oroszéban 

viszont megbukott a nagymagyar államiság eszméje.  

Éppen ezért nem lehet elégszer rámutatni, hogy 1990 óta Budapest újra független és nyugatra 

tájolt, német irányultságú külpolitikája az elmúlt kerek száz év viszonylatában első ízben 

ágyazódik kétségtelenül és folyamatosan demokratikus-pluralisztikus célkitűzésekbe, 

miközben a második világháború óta első ízben fogalmaz meg nyilvánosan nemzetpolitikai 

elképzeléseket is. Ezek az államhatárok átjárhatósága és nemzeti autonómiák címszavakkal 
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nem területpolitikai átrendeződéseket irányoznak elő, hanem a központosított állam 

mindenhatóságának a méltányos korlátozását, ezzel az önkormányzatiság elvének 

megvalósítását javasolják – mindenekelőtt a magyarlakta szomszédos országok 

kormányainak. Budapest így az elmúlt jó két évtizedben visszatért, vagy legalábbis visszatérni 

igyekezett azon társadalom-, politika- és kultúraszervezési elvhez, amely Magyarország 

középkori és újkori történelmében meghatározó szerepet játszott, és amellyel a központosító 

magyar politikai elit az osztrák–magyar dualizmus idején mostohán bánt: a különböző 

válfajokra bontható autonómia modelljéhez. Ezt mindenekelőtt azért tette, hogy a 

nemzetállami rendszer keretében olyan szerkezet-megújulási távlatokat mutasson fel, 

amelyeknek a kisebbségi magyarok hasznát is szolgálhatnák – ott, ahol élnek. E 

nemzetpolitikai stratégia alapcélja, hogy a kisebbségi magyarok jogi, gazdasági és kulturális 

helyzete nemzetközi előírások jegyében és minél jobb minőségben rendeződjék – többek 

között azért, hogy ne kerüljön sor tömeges elvándorlásukra –, valamint azt, hogy maradjanak 

ébren és szélesedjenek az anyaországi és a kisebbségi magyarok kapcsolatai – annak 

érdekében, hogy legalább szellemi-kulturális téren enyhüljenek az 1920-as trianoni és az 

1947-es párizsi békeszerződésben kimondott politikai-jogi különválasztásuk dezintegrációs 

következményei. 

Figyelemreméltó változás a korábbi évtizedek gyakorlatához képest, hogy Budapest az 

önkormányzatiság megvalósítását már nem csak a magyarlakta szomszédos országok 

kormányaitól várja el. Szakmai megfigyelők Németországban is úgy vélik, hogy a kisebbségi 

önigazgatás magyarországi bevezetéséhez és működtetéséhez példás jogi alapot biztosít az 

1993-as nemzeti és etnikai kisebbségi törvény. Mások ebben elsődlegesen külpolitikai 

célzatot látnak, kevésbé annak jelét, hogy Budapest a különböző válfajokra bontható 

autonómia modelljével a magyar nemzetállam szerkezetét is meg kívánná újítani, és ezáltal 

például a magyarországi német nemzetiségnek azt lenne hajlandó nyújtani, amit a határon túli 

magyar közösségeknek kér nemzetközi fórumokon. Ezen összefüggés mindenesetre érdekes 

elemzési terepet kínál a kapcsolatkutatásnak: vajon az autonómia hozzájárulhat-e a 

magyarországi németek visszanémetesedéséhez – illetve ahhoz, hogy a kisebbségi magyar 

közösségek a határon túl is a kulturális nemzet részeiként fejlődhessenek tovább. Az 

integráció és a dezintegráció mindkét kérdéskörben egyazon folyamat velejárója, hiszen a 

magyarországi visszanémetesedés a magyar közegből való bizonyos fokú disszimilációt 
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jelent, míg a magyar nemzet kisebbségi részei végső soron a szerb, román, ukrán, szlovák 

közeggel szemben határozzák meg magyarként magukat.  

A németes múltfeldolgozás egyik ismertető jegye, hogy szószólói a múltfeldolgozást 

rendszerint elvárják, illetve számon kérik más nemzetektől is – a magyartól már csak az 

egykori német–magyar fegyverbarátság okán is. A 20. századi német múlttal együtt nem 

egyszer a magyart is feldolgozzák. E hajlamuk ismételten kitermeli a kioktathatatlanság 

bírálatát azokkal szemben, akik látszólag nem németesen dolgozzák fel a maguk, illetve a 

német–magyar kapcsolatok múltját. Mindez a magyar nacionalizmus problémájának az 

időszerűsítéséhez vezethet. A németországi hungarológia hamburgi képviselője például a két 

világháború közötti magyar külpolitika kényszerpályájáról és mozgásteréről 1996-ban közölt 

tanulmányát a következő két mondattal fejezi be: „Egy erős magyar birodalom illuzórikus 

önelégültségből és irreális vágyakból táplált opportunista elképzelését álmodták. Egy álom, 

amely ma ismét hívekre talál a magyar politikában.” 1997-ben pedig megjelent egy mainzi 

disszertáció az 1918 és 1931 közötti magyar revizionizmus publicisztikai eszköztáráról. 

Összegzésében elfért az a vélemény is, hogy „Magyarország jelenlegi polémiái 

szomszédjaival időnként nyugtalanítóan a két világháború közötti vitákra emlékeztetnek”. 

Egy 2003-ban publikált berlini habilitációval jelezhető, hogy ez a fajta emlékezés, illetve 

emlékeztetés nem áll meg a két világháború közötti korszak időbeli határainál, és hogy 

időszerűsített mondanivalója a magyar nacionalizmusról a posztkommunizmuson belül csak 

bizonyos szakaszokat érint. A magyar történeti kultúrát 1860-tól 1948-ig vizsgáló mű a 

dualizmus korára teszi a „magyar nemzet etnizálásának” a kezdetét. Szerzője három évvel 

később megjelent Magyarország 1945 óta című könyvében tovább követi ezt a folyamatot, 

míg elér az 1990 utáni budapesti nemzetpolitikákhoz, amelyeknek nem tulajdonít központi 

jelentőséget. Mégis megállapítja, hogy a magát „15 milló magyar miniszterelnökének” nevező 

Antall József, majd az első kormányzati ciklusában hasonlóképpen nyilatkozó Orbán Viktor 

szavait „revizionista nyilatkozatokként lehet értelmezni”; a Duna TV pedig „nem éppen 

liberális vagy kritikus módon kezeli a problémákat”. Ugyanezen a hullámhosszon bírálja a 

második Orbán-kormányt az a jogtudományi kézikönyv, amelynek szerzője a magyar 

témákban jártas német szakemberek sorában a legképzettebbekhez és – a magyar nyelvű 

szakirodalmat beleértve – a legtájékozottabbak közé tartozik. A Bevezetés a magyar jogba az 

új magyar alkotmány parlamenti megszavazásának az évében jelent meg, ezért a 2011. április 

25-i alaptörvényt csak felszínesen, a függelékbe iktatott rövid tartalmi ismertetésben érinti. 



 31 
Ennek ellenére máris azt állítja, hogy „nacionalista-múltbaforduló” ideológia árad 

mind preambulumából, mind főszövegéből. A szerző nem az 1989/1990-ben megújított 1949-

es alkotmányt védi, hiszen ezt maga is több szempontból idejétmúltnak minősíti neki szentelt 

kismonográfiájában. Idézett értékítélete szemléleti okra vezethető vissza, amelyet maga fed 

fel azáltal, hogy kijelenti: az alkotmány „legtöbb szövegrésze a nemzetet etnikai értelemben” 

határozza meg, „nem pedig mint demokratikus állampolgári nemzetet vagy mint kulturális 

nemzetet, ahogy főleg a német nyelvterületen” szokás. 

A magyar kisebbségek védelmét célzó budapesti törekvések szorosan összefüggnek azzal a 

körülménnyel, hogy Magyarország kormányzati és nem kormányzati szinten újra meg újra 

bekapcsolódik európai, sőt világméretű jog-, gazdaság-, kultúr- és – nem utolsó sorban – 

biztonságpolitikai természetű egyeztetési folyamatokba. Ezzel egy két részből álló szerepet 

játszik a globális integrációban. Az egyikben, a nemzetköziben, a demokratikus és gazdasági 

érettség kelet-közép-európai éllovasából sokak szemében sereghajtójává vált. A másikban, a 

nemzeti keretben, Budapest mintha maga is érettségi vizsgát tenne, bebizonyítandó, hogy nem 

felforgató tényező Kelet-Közép-Európában. Magyarországot közelebbi és távolabbi 

szomszédjai 1918-1920 előtti önmagával szokták összehasonlítani kimondatlanul is, azt 

fürkészve, hogy vajon a magyar nemzet belső, kulturális integrációja nem az egykori magyar 

nemzetállam – esetleg csak részleges változatának – visszatértét hivatott-e előkészíteni? Az, 

hogy magyar szempontból üdvös-e, hasznos lehet-e a részvétel a „globális integrációban”, 

lényegesen függ tehát attól, hogy összeillik-e a nemzetközi és nemzeti szereprész, megfér-e 

harmonikusan egymás mellett belvilág és külvilág számára egyaránt? 

Magyarország és a magyar nemzet mai és eljövendő külső és belső kapcsolódásaikor 

rendkívüli tehertétel jelentkezik a „globális integrációban” való nemzetközi és nemzeti 

szereprész összehangolásakor. Ugyanis elméletileg még a legszorosabb kisebbségi magyar-

anyaországbeli magyar viszony sem tökéletes addig, amíg nem gyökerezik minden érintett 

magyar nemcsak politikai, hanem nemzeti önrendelkezési jogában is. S mivel tudvalevően 

nem gyökerezhet, a magyar-magyar integráció tulajdonképpen tökéletlen és nem is 

tökéletesíthető az általános önrendelkezés értelmében, azon jog alapján, amelyet Kelet-

Közép-Európa több nemzete, például a szlovák és a horvát, az elmúlt évtizedben felhasznált 

államjogi függetlenedésekor. Így a 21. század elejére kialakult az ellentmondásos helyzet, 

hogy a hagyományosan viszályterhes viszonylatokban, például román és szlovák irányban, 

sor került már államközi és társadalmi szintű érdek-összehangolásokra – lásd például az 
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elmúlt húsz évben megkötött kormánykoalíciókat Szlovákiában és 

Romániában, valamint ezek Európa- és NATO-politikai folyományait –, míg magyar-magyar 

vonatkozásban egy bizonyos ponton túl nincs mozgástér a belső dezintegráció felszámolására. 

Ha abból indulunk ki, hogy Magyarország Kárpát-medencei kapcsolattörténeteiben az 

évszázadok során létezett legalább három fő külső dimenzió – a német, a román és a szláv –, 

akkor a 20. századot áttekintve azt kell mondanunk, hogy kialakult egy negyedik viszonyítási 

közeg: a magyar, amely politikailag szintén külső, kulturálisan azonban belső dimenzió. Az 

elmúlt kereken száz év három fő szakaszából a posztkommunizmus az, amely a magyar 

reintegrációnak úgymond tiszta lapot osztott – de úgy, hogy ennek tisztasága fölött 

szüntelenül őrködni kell. Döntő fontosságú feladat megértetni és elfogadtatni a területileg-

politikailag széttöredezett magyar belvilággal, hogy harmóniája akkor is teljes lehet, ha 

bizonyos fokig és szüntelenül diszharmonikus, ugyanakkor a külvilágot, a szomszédos 

országok vezetőit és a nemzetközi politika irányítóit meggyőzni arról, hogy a belső magyar 

diszharmónia annál könnyebben fogadtatható el az érintettekkel, minél hatékonyabb 

önkormányzati jogokkal bírnak a magyar kisebbségek az illető országok területén. 

Mindenesetre a magyar Európa- és szomszédságpolitika nem elégedhet meg azzal, hogy a 

nemzet határok feletti egyesítését összeegyezteti a demokrácia és a pluralizmus elvével meg 

gyakorlatával, és szükség esetén háza táján megvédi nacionalista visszaélésektől. Ezt az 

összhangot be is kell bizonyítania közelebbi és távolabbi szomszédjainak.  

 

 

12. Végszó helyett 

 

Magyarország újabb és legújabb kori közép- és kelet-közép-európai kapcsolattörténeteinek 

mélyebb politikai rétegei az önrendelkezési jog megvalósításának a problémáját rejtik 

magukba.  

1848-ban átmenetileg megvalósult a teljes: a politikai és a nemzeti önrendelkezés. Ebből a 

vívmányból Magyarország a későbbiekben hol az egyik, hol a másik vonatkozásban, hol 

többet, hol kevesebbet engedett, kényszerből vagy meggyőződésből belátván, hogy az egység 

a szabadságban programja nem hozható teljes összhangba egy sor történeti, demográfiai, bel- 

és külpolitikai adottságával. A levert forradalmat és szabadságharcot követő osztrák 

neoabszolutizmusban nem volt sem egységes, sem szabad. A kiegyezés után függetlenségét 
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korlátozták a dualista közös ügyek. A két világháború között az 1918-1920-as 

összeomlásban elvesztett területek visszaszerzési politikája nem növelte az egyébként 

formálisan egyik külső hatalomtól sem függő trianoni Magyarország belső és külső 

mozgásterét. A negyvenes években nem a magyar nemzeti liberális egységeszme csapódott le 

a felvidéki és a kárpátaljai, az erdélyi és a délvidéki területek kierőszakolt visszacsatolásában. 

A sztálinizmus és a kádárizmus pedig a külső függés, belső egyeduralom és államjogi 

feldaraboltság tekintetében az 1850-as évekkel rokonítható. A kilencvenes évek rendszerváltó 

Magyarországa pedig anélkül szerezte vissza a politikai önrendelkezés jogát, hogy az immár 

hatodik kormányzati ciklusának bármelyikében a nemzet területi egységének visszaállítására 

törekedett volna. És ebből, a történeti örökség felhasználásának és ápolásának a mai 

változatából a szabadság domborodik ki a magyar nemzeti liberalizmus leghatékonyabb 

tartósító elemeként. Olyan értékként, amely kárpótol a másik hagyatékrész, az egységeszme 

sorsáért, ha megoszthatatlan szabadság, s így azok is élvezik vagy megszerezhetik, akik nem a 

márciusi ifjak elképzelte Magyarország területén élnek.  


