
Már egy kis pub li cisz ti kai kör kép is sej te ti,
mennyi re kü lön bö zik a ma gyar és a ro mán po li ti ká -
ban a „határontúliak” po li ti kai cél lá vál toz ta tá sa,
dis kur zus te rem tõ sze re pe, sõt in teg rá ci ó juk in téz -
mé nyes mód ja is. Egyik ol da lon köz jo gi kér dé sek
so ka sá ga (ál lam pol gár ság, vá lasz tó jog), a má si kon
ese ti ke ze lés mód ok so ro za ta. Ma gyar or szág szá má -
ra a po li ti kai kö zös sé get mé lyen meg osz tó, alap ve -
tõ kér dés rõl van szó, Ro má ni á ban a po li ti kai be -
széd mód „nem ze ti vé” té te lé nek epi zód ja i ról. De a
tu do má nyos meg kö ze lí té sek te rén is je len tõ sek a
kü lönb sé gek. Ma gya ror szá gon je len tõs szel le mi tel -
je sít mé nyek ben összeg zõ dött ez a kérdéskör,1 jól le -
het e tel je sít mény nem hat ki sem a tár sa da lom tu -
do mány egé szé re, sem a po li ti kai döntéselõ-
készítésre, és emi att egy po la ri zált fo ga lom hasz -
ná lat ala kult ki. Ro má ni á ban vi szont in kább fo gal -
mi zûr za var fi gyel he tõ meg. A po li ti ká ban ezt már
a jog anyag nyel ve ze te is meg je le ní ti (a ha tá ron tú li
ro mán kö zös sé gek meg ne ve zé sé re – pél dá ul – a jog -
al ko tók a „ha tá ron tú li románok”/„românii din afara
graniþelor”, a „ro mán szel le mi ség hez tar to zó
személyek”/„persoanele care aparþin spaþiului spiri-
tualitãþii româneºti”, „ro mán diaszpóra”/„diaspora
românã”, „ha tá ron tú li ro mán közösségek”/„comu-
nitãþi româneºti de peste hotare” „vi lág szer te élõ
románok”/„românii de pretutindeni” stb.),2 a tár sa -
da lom tu do mány ok ban pe dig – a ma gyar szak iro da -
lom hoz mér ve – jó val ke ve sebb konceptualizációs
tö rek vés fi gyel he tõ meg.3

A „határontúliság fe no me no ló gi á ja” se gít
ugyan e kü lönb sé gek ész re vé tel ében, az okok te -
kin te té ben vi szont több el mé let ér tel me zõi se géd -
le te is szük sé ges. Ez az írás csu pán az ál lam- és a16
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Azok a ha tá ron tú li 
ro mán te rü le tek, 
ame lyek nek ro mán 
et ni ku ma it so ha sem 
ér te el a ro mán 
nem zet épí tés, ál ta lá ban
kí vül ma rad nak 
a po li ti kai fi gye lem 
kö rén (szer bi ai vlachok,
arománok), na pi ren di
kér dés sé csak na gyon
rit kán és eset le ge sen
vál nak.
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nem zet épí tés kü lönb sé ge it tart ja szem elõtt, és nem ol va san dó úgy, hogy a szer zõ a
kér dés kör to váb bi meg ha tá ro zó tényezõit4 ne tar ta ná re le váns nak.

A nem zet épí tés és az ál lam épí tés kü lön bö zõ, de egy mást át fe dõ folyamatok.5 Eu -
ró pá ban az ál lam épí tés – fõ leg a kon ti nens nyu ga ti fe lén – tör té ne ti leg meg elõ le gez -
te a nem zet épí tést. A ket tõ egy más ra te võ dé sé rõl fõ leg a fran cia for ra da lom óta be -
szél he tünk, amely a nem zet ér tel me zé sé be is egy ket tõs sé get ve ze tett be. Ugyan is a
fo gal mat két fo lya mat ra, il let ve je len ség re kezd te al kal maz ni: egy részt a nem ze tet
tör té nel mi leg ki ala kult, sa ját nyelv vel és kul tú rá val ren del ke zõ kö zös ség nek te kin -
tet te, más részt egy más sal egyen lõ ál lam pol gár ok együt te sé nek, akik ezt az egyen lõ -
sé get egyet len köz pon ti kor mány zat mû kö dé sé nek kö szön he tõ en nyer ték el és tud -
ták fenntartani.6

A mo dern kor ban össze kap cso ló dó és egy mást át fe dõ ál lam- és nem zet épí tés ál -
ta lá ban a mo dern nem zet ál lam ki ala ku lá sát ered mé nyez te. Azon ban az egy más ra te -
võ dés ered mé nye képp a nem zet ál lam fo gal mán nem csu pán az ál la mot, te hát egy
sta ti kus nak fel fog ha tó kép zõd ményt, ha nem in kább egy di na mi kus, ön fenn tar tó és
ön meg újí tó fo lya ma tot kell ér te nünk, amely re ma már in kább a nemzetiesítõ ál lam
fo gal ma (nationalizing state7) il lik. Az ál lam- és a nem zet épí tés fo lya ma tá nak bo nyo -
lult egy más ba fo nó dá sát jól jel zi – pél dá ul –, hogy az Ola szor szág gal fog lal ko zó tör -
té né szek kö zött ma is vi ta van ar ról, hogy a Risorgimento és az egye sü lés egy Cavour
ve zet te ál lam épí té si vagy in kább egy Mazzini és Ga ri bal di ve zet te nem zet épí té si fo -
lya mat volt-e.8

Az ál lam épí tés és nem zet épí tés bo nyo lult vi szo nya Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban még
in kább nyil ván va ló. Hroch sze rint a mo dern nem zet té fej lõ dés nek két fõ tí pu sa van,
at tól füg gõ en, hogy az ál lam épí tés és a nem zet épí tés sza ka szai ho gyan kap cso lód nak
össze.9 Nyu gat-Eu ró pa nagy ré szén, Ang li á ban, Fran ci a or szág ban, Spa nyo lor szág -
ban, Své dor szág ban (de ide so rol hat juk akár Len gye lor szá got is) „a ko ra új ko ri ál lam
egy etnikus kul tú ra do mi nan ci á ja alatt fej lõ dött ki, ab szo lu tis ta for má ban vagy ren -
di-rep re zen ta tív rendszerben”.10

Itt az ál lam épí tés ala poz ta meg a modernitás azon tör té ne ti for du ló pont ját, amellyel
az ál lam ál tal már ko ráb ban „össze ra kott” tár sa da lom ci vil tár sa da lom má ala kult át,
és meg ala poz hat ta az egyen lõ pol gá rok kö zös sé gé nek lét re ho zá sát. Más részt – ír ja
Hroch – Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban jó részt „kül sõ ere de tû” ural ko dó osz tály gya ko -
rol ta a ha tal mat olyan et ni kai cso por tok fö lött, ame lyek össze füg gõ te rü le ten él tek,
de nem volt „sa ját” ne mes sé gük, va gyis fe u dá lis tár sa dal muk nak nem volt „sa ját”
vertikuma.11

E két ideáltipikusan meg raj zolt tör té nel mi nem zet épí té si kon tex tus a va ló ság ban
szá mos össze tett kép le tet je lent. Nyu ga ton is vol tak nem do mi náns et ni kai cso por -
tok, s ha azt vizs gál juk, hogy hány nem ze ti moz ga lom for dult elõ a 19. szá za di Nyu -
gat- és Ke let-Eu ró pá ban, ak kor – ál la pít ja meg Hroch – kö rül be lül ugyan azt a szá mot
kap juk, vi szont „vál toz nak az ará nyok, ha azt a kér dést tesszük fel, hogy hány au to -
nóm kö zép ko ri kul tú ra in teg rá ló dott vagy szûnt meg az egyes régiókban”.12 A kü -
lönb ség ab ban áll, hogy Eu ró pa nyu ga ti fe lé ben csu pán né hány kul tú ra ma radt fenn,
és vált a ké sõb bi nem ze ti moz gal mak ki in du ló pont já vá, va gyis a nyu ga ti mo nar chi -
ák si ke re sebb ál lam épí tõ tel je sít ménnyel asszi mi lál ták a „nem ál la mi” kul tú rá kat,
mint a ke le ti (a Habs burg-, a Romanov- vagy az Oszmán)birodalmak.13

El sõ pil lan tás ra azt mond hat nók, hogy a ma gyar hely zet ti po ló gi a i lag in kább az
el sõ min tá hoz áll kö ze lebb, míg a ro mán ság hely ze te lát szó lag az utób bi tör té ne ti
tí pus ba so rol ha tó be. Azon ban a kép össze tet tebb. Ma gya ror szá gon a tö rök meg je -
le né se meg akasz tot ta a nyu gat-eu ró pai tí pu sú nem zet épí tést (va gyis az etnikus ala -
pú fe u dá lis ál lam ra épü lõ ci vil tár sa da lom meg je le né sét), és a hó dolt sá gok meg -
szûn te kor a meg vál to zott tár sa da lom fö lött a ma gyar elit már nem foly tat hat ta ott
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az ál lam/nem zet épí tõ pro jek tet, ahol az meg sza kadt. Ro má nia ese té ben a nem zet -
épí tés ki in du ló hely ze tét a meg ké sett ség és a tör té nel mi ese mé nyek vé let len jei
szab ták meg.

Ha vas al föld és Mold va sza bad pa rasz ti jel le gû ál lam volt a kö zép kor ban, fe u da liz -
mu sa ké sõn ala kult ki, a bo jár ság nem vált kö zép-eu ró pai jel le gû fe u dá lis rend dé,
ha nem olyan oli gar chi á vá, amely ha tal mát szí vó san és jó al kal maz ko dó ké pes ség gel
tud ta át men te ni nem ze dék rõl nem ze dék re. A ren di ség hi á nya a 16–17. szá zad tól,
ami kor ra tel je sen ki ala kult a két ál lam Osz mán Bi ro da lom tól va ló füg gé se, tel je sen
nyi tot tá tet te az egyes bo já ri cso por tok kö zött a fe je de lem sé gek trón já ért Isz tam bul -
ban fo lyó ver senyt. E ver sen gés he lyé be a Por ta 1711-tõl a fa na ri ó ta ural mat ál lít ja,
a két fe je de lem ség amo lyan „procunsuli tar to mánnyá” vá lik a bi ro da lom
határvidékén.14 A fa na ri ó ták, Isz tam bul egyik szûk, bi zán ci-gö rög szár ma zá sú elit je
a két fe je de lem ség ben csak a Por tá tól meg vá sá rolt hely tar tó ság ál ta li mi nél gyor sabb
meg gaz da go dás ér de két kö vet te. A nem er dé lyi premodern ro mán nem zet tu dat nak
ez az ura lom volt az egyik ki ala kí tó ja. Egy részt a lá zon gó he lyi eli tek (a bo já rok) az
„ide gen” (gö rög) ura lom el le ni szem be sze gü lés rõl kezd tek be szél ni, s a gö rög el le nes -
ség bõl a nem zet tu dat konstituálódását szol gá ló „mi”–„õk” szem ben ál lás ala kult ki.
Más részt a fa na ri ó ta ura lom nak volt egy nem szán dé kolt, kü lö nös kö vet kez mé nye is.
Mi vel ural ko dói könnyen „át he lyez he tõ ek” vol tak az egyik fe je de lem ség bõl a má sik -
ba (Constantin Mavrocordat 1730 és 1769 kö zött hat íz ben volt Ha vas al föld és négy -
szer Mold va fejedelme15), ro tá ci ó ik, az ál ta luk gya ko rolt ura lom pár hu za mos sá gai se -
gí tet tek a két fe je de lem ség elit jé nek fel is mer ni a két ál lam ha son ló sá gát, valamikép-
peni összetartozását.16 Tu laj don kép pen ez a fel is me rés ké szí tet te elõ a két fe je de lem -
ség per szo ná lu ni ó ját, Cuza kö zös fe je de lem mé vá lasz tá sát (1859). Mint hogy az
1859-es egye sí tés egy ben po li ti kai mo der ni zá ci ót, a po li ti kai pi ac bõ ví té sét is jelen-
tette,17 a szûk li be rá lis elit cso port tal vég re haj tott mo der ni zá ció tu laj don kép pen egy
„fe lül rõl le fe le”, a tár sa da lom ál lam ál ta li mo bi li zá ci ó já val vég re haj tott mo der ni zá -
ció volt. Meg ha tá ro zó volt eb ben, hogy III. Na pó le on volt Cuza min ta ké pe és tá mo -
ga tó ja: ez a fran cia ál lam mo dell gyõ zel mét se gí tet te elõ, ho lott a fe je de lem sé gek
egye sü lé sét le he tõ vé te võ Pá ri zsi Egyez mény tar tal maz ta a két ál lam „fö de rá lis”
egye sü lé sé nek az al ter na tí vá ját is a 27. cik kely ben Focºani szék hellyel elõ írt Köz -
pon ti Bi zott ság révén.18 Az ál lam te hát egy szûk kö rû elit ke zé re ke rült, amely eu ró -
pai el is me rést épp a po li ti kai mo der ni zá ció ré vén szer zett, mi köz ben a po li ti kai tár -
sa da lom ci vil alap za ta hi ány zott. Ro má nia lét re ho zá sát kö ve tõ en az új ál lam nak meg
kel lett te rem te nie „a ro má no kat” is, a „ro má no sí tás” pe dig az ál la mi esz kö zök kel se -
gí tett pol gá ro sí tást, il let ve asszi mi lá ci ót je len tet te. Ez egy aránt je len tet te a vá ro si ré -
te gek be vo ná sát a po li ti ká ba (Brãtianu prog ram ja) és a „lo já lis ro má nok” meg te rem -
té sét. Ez utób bi nem sok si kert ért el Besszarábia 1918-as egye sü lé sét kö ve tõ en: sem
ak kor, sem ké sõbb a ro mán nemzetiesítõ po li ti ká nak, a ro mán ál lam „inf rast ruk tu rá -
lis hatalmának”19 nem si ke rült a cá ri bi ro da lom ban lét re jött mold vai iden ti tást át ala -
kí ta nia. Ké sõbb, Dob ru dzsa ese té ben Ro má nia ki- és be te le pí té sek kel, erõ sza kos
asszi mi lá ci ó val te rem tet te meg a lo já lis ál lam pol gár ok te rü le ti túl sú lyát.

Az er dé lyi ro mán nem zet épí tés egé szen más képp ala kult, bá zi sa alap ve tõ en kis -
ne me si és pol gá ri, de gyen ge volt. A gö rög ka to li kus egy ház lét re jöt té vel azon ban
olyan ér tel mi sé gi elit re tett szert az er dé lyi ro mán ság, amely a nem ze ti éb resz tés te -
kin te té ben ver seny ké pes nek bi zo nyult a töb bi er dé lyi nem ze ti sé gi elit tel. Az 1791-
ben II. Li pót hoz fo lya mod vány ként be nyúj tott Suppex Libellus Valachorum tör té ne -
ti ér ve lés re – a dá ko ro mán kon ti nu i tás el mé le té re – és a ro má nok er dé lyi több sé gé re
hi vat koz va a ro má nok ne gye dik er dé lyi natióként va ló el fo ga dá sát kö ve te li, azo nos
jo go kat igé nyel ve a ro mán pap ság, ne mes ség és köz ren dû ek szá má ra a töb bi há rom
natio, a ma gya rok, a szé ke lyek és a szá szok meg fe le lõ rétegeivel.20 Ez zel kez de tét ve -18
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szi Er dély ben egy rész ben rendies, rész ben pol gá ri ro mán nem ze ti moz ga lom, mely
kul tu rá li san fo lya ma tos, po li ti ka i lag vi szont meg sza kí tott, de meg fe le lõ fel té te lek
kö zött min dig foly tat ha tó volt.21

A két ro mán mo dell kö zöt ti kü lönb ség leg in kább Hroch Ke let-Eu ró pá ra össz pon -
to sí tó, a nem do mi náns et ni kai kö zös sé gek nem zet épí tõ moz gal ma i nak ti po ló gi á ja
alap ján ér tel mez he tõ: Hroch e moz gal mak ese té ben há rom sza kaszt kü lön böz tet
meg: a) a nem-do mi náns cso port kul tu rá lis, tör té nel mi stb. jel lem zõi „fel tá rá sá nak”
a sza ka sza, b) az „éb resz tés” sza ka sza, mely ben újabb sze rep lõk – im már agi tá to rok
– lép nek szín re, és szé le sebb nép ré te ge ket, tö me ge ket igye kez nek meg nyer ni a fel is -
mert kü lön ál lás nak, majd az eb bõl fa ka dó „nem ze ti terv nek”; c) a moz ga lom im már
át fog ja a tel jes tár sa dal mi struk tú rát, és ezen be lül lét re jön nek az irány za tai is (kle -
ri ká lis-kon zer va tív, li be rá lis stb.).22 A nem zet épí tés és ál lam épí tés kö zöt ti össze füg -
gés mé lyebb ti po ló gi ai tisz tá zá sa ér de ké ben Hroch e sza ka szo kat rá ve tí ti az al kot má -
nyos tár sa da lom ba va ló át me net (a pol gá ri for ra dal mak) fo lya ma tá ra, és en nek alap -
ján az eu ró pai nem ze ti moz gal mak nak négy tí pu sát ál la pít ja meg: 1) Az el sõ ben a
nem ze ti agi tá ció – az „éb resz tés” sza ka sza – még az ab szo lu tiz mus ide jén je le nik
meg, és a (c) sza kasz ra, a tö meg moz ga lom ra va ló át me net épp az ab szo lu tiz mus ról a
pol gá ri be ren dez ke dés re va ló át me net tel ke rül sor. Az 1848-as for ra da lom épp ilyen
moz za nat volt mind a ma gyar, mind az er dé lyi ro mán nem ze ti moz ga lom szá má ra,
a sok sa já tos jel lem zõ mel lett. 2) A má so dik tí pus ban a nem ze ti agi tá ció még a ré gi
rend alatt kap len dü le tet, de a nem ze ti moz ga lom csak jó val a pol gá ri for ra da lom
után bon ta ko zik ki (Lit vá nia, Hor vát or szág); 3) E tí pus ban a nem ze ti moz ga lom még
a ré gi rend, a bi ro dal mi ke re tek kö zött tö me ges sé vált és ál ta lá ban fegy ve res fel ke lé -
se ket ered mé nye zett (Szer bia, Gö rög or szág); 4) Az utol só tí pus Nyu gat-Eu ró pá ra jel -
lem zõ, ahol a nem ze ti moz ga lom al kot má nyos kör nye zet ben in dult el (Baszk föld,
Katalónia, Fland ria stb.), va gyis olyan etnoregionális éb re dés rõl van szó, amely a ko -
ráb bi ál lam épí tés de mok ra ti kus ered mé nyé re ala poz ha tott.

Míg az er dé lyi ro mán nem ze ti moz ga lom leg in kább az el sõ tí pus ba so rol ha tó, a
cuzai egye sült fe je de lem sé gek (az Ókirályság) ál la mi nem zet épí té se iga zá ból be so -
rol ha tat lan, tu laj don kép pen a premodern ab szo lu tis ta nyu ga ti mo nar chi ák meg ké -
sett kö ve té sé nek tû nik, amely ben egy szûk ál la mi elit a ne gye dik tí pus al kot má nyos
kö rül mé nye i re tá masz kod va a „lo já lis ro má nok” meg te rem té se ér de ké ben mo bi li zál -
ta oly kor tár sa dal mát. Mint hogy eh hez hi ány zott az elõ ze tes kul tu rá lis és ide o ló gi ai
tel je sít mény, amely ál ta lá ban az „éb re dés” sza ka szá ban hal mo zó dik fel, az
Ókirályság po li ti ku sai nagy mér ték ben az er dé lyi nem ze ti moz ga lom szel le mi tel je -
sít mé nyé re ala poz tak (át vet ték – pél dá ul – a dá ko ro mán kon ti nu i tás el mé le tét), egé -
szen 1918–1919-ig. En nek lett ered mé nye, hogy a Gyu la fe hér vá ri Ha tá ro za tok – me -
lyek gon do la ti sá ga vissza ve zet he tõ a Supplex Libellus Valachorumig – a bu ka res ti ál -
lam épí tõ cent ra liz mus iga zo lá sá vá tor zult, és ki lú go zó dott be lõ le az er dé lyi ro mán
nem zet épí tés nek az a spe ci fi ku ma, amely az er dé lyi „pár hu za mos tár sa dal mak” bel -
sõ kon fö de rá ci ó ját tá mo gat ta. Bár Nagy-Ro má nia a ko ráb bi ki rály ság ál lam épí tõ (ál -
lam nem zet-épí tõ) ethoszát vi szi to vább, a bel sõ vi ták és vál sá gok idõn ként a fel szín -
re hoz zák a ko ráb bi bel sõ fe szült sé get. Ilyen vi ta volt pél dá ul a két év vel ez elõt ti
régiósítási vi ta, ame lyen be lül ki ta pint ha tó volt, hogy a te rü le ti ha ta lom meg osz tás
kommunitárius vál to za tát in kább Er dély ben, míg de le gált ál lam épí tõ vál to za tát in -
kább az Ókirályságban tá mo gat ják.

A ma gyar nem zet épí tés alap ve tõ en „két ar cú”, a ma gyar nem ze ti elit a 19–20. szá -
zad ban ket tõs stra té gi át kö ve tett, amely ab ból fa kadt, hogy a nem ma gyar nem ze ti -
sé gek kel szem ben „el nyo mó”, a bé csi ud var ral szem ben pe dig „el nyo mott” volt.23 Az
el sõ at ti tûd mint ál lam na ci o na liz mus a ma gyar ne me si nem zet (natio Hungarica) ál -
lam épí tõ ha gyo má nyá nak mo der ni zá lá sá ból ered, ez ala poz ta meg Kos suth nem ze ti -
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sé gek kel kap cso la tos ál lás pont ját, De ák Fe renc „po li ti kai nem zet”-fel fo gá sát, Trefort
Ágos ton is ko la po li ti ká ját, a Szent Ko ro na tra dí ci ó já ra ala po zó tör té ne lem szem lé le -
tet, majd – a gyö ke re sen meg vál to zott kö rül mé nyek közt – a Ká dár-rend szer ben a ro -
ma né pes ség asszi mi lá lá sá ra tett kísérleteket.24 A Habs bur gok kal szem be ni ön vé de -
lem po zí ci ó ján ala kult ki a nyelv re, kul tú rá ra, ön azo nos ság ra ala po zó nem zet épí tõ
fel fo gás, mely 1867 után a kon zer va tív gon dol ko dás Szé che nyi -kul tu szá ban, Tri a non
után pe dig a „Mi a magyar?”-vitákban (Szekfû Gyu la) ke rült az elõ tér be.

A de á ki „politikai nemzet”-fogalom (az 1868. évi XLIV. tör vény cikk meg fo gal ma -
zá sá ban: „Ma gyar or szág összes hon pol gá rai, az al kot mány alap el vei sze rint is, po li -
ti kai te kin tet ben egy nem ze tet ké pez nek, az oszt ha tat lan egy sé ges ma gyar nem ze tet,
mely nek a hon min den pol gá ra, bár mely nem ze ti ség hez tar toz zék is, egyen jo gú tag -
ja”) ugyan még nem egy ér tel mû en a nem zet ál la mot vizionálta,25 de De ák kö ve tõi már
meg tet ték az el sõ lé pé se ket eb be az irány ba: Beö thy Ákos, Ferdinandy Gejza, majd
Beksics Gusz táv egy re vi lá go sab ban azo no sít ják az ál la mot a nem zet tel, s így utat
szab nak a ma gyar ál lam nem zet ál lam má ala kí tá si kísérletének.26 Mind ezt a szo ci a -
liz mus, el sõ sor ban a Ká dár-kor szak a ma gyar kis ál la mi po li ti kai nem zet fo gal má ban
fo gal maz ta új ra. Ve le szem ben a Kár pát-me den ce egész ma gyar sá gát meg ra ga dó kul -
tu rá lis nem zet fo ga lom ju tott erõ tel jes kri ti kai funk ci ó hoz.

A ma gyar or szá gi rend szer vál to zás sa já tos sá ga, hogy e két fel fo gás szem ben ál lá sát
a po li ti kai vi ták az ér ték hi e rar chi ák csú csán je le ní tet ték meg. A (kis ál la mi) po li ti kai
nem zet – kul tu rá lis nem zet ket tõs sé ge „a pol gá ri” és „az et ni kai” ide o ló gi ai szem be ál -
lí tá sá vá tor zult, és a mai ma gyar po li ti kai kö zös ség kép zés egyik leg meg ha tá ro zóbb tö -
rés vo na lá vá lett. A mai ma gyar po li ti ká ban a nem zet épí tés az ide o ló gi ai kér dé sek so -
rá ban el vált az ál lam épí tés tõl. Ez ma már a kon zer va ti viz mu son be lül is tö rés vo nal:
Egedy Ger gely sze rint a ma gyar kon zer va ti viz mus el sõ, rend szer vál tás után ki ala kult
vál to za ta, a pat rí ci us kon zer va ti viz mus az ál lam épí tés nek adott el sõbb sé get a nem zet -
épí tés sel szem ben, azon ban 2002 után a Fi desz lét re hoz ta a ma gyar kon zer va ti viz mus
„moz gó sí tó-ple be jus” irány za tát. Ez a vál to zat a nem zet hez va ló vi szonyt te kin tet te a
ma gyar po li ti ka leg fon to sabb tö rés vo na lá nak, ami nek a tör té ne ti oka az, hogy Ma gya -
ror szá gon erõ sek ugyan a jobb ol da li ha gyo má nyok, vi szont igen gyen gék a kon zer va -
tí vak. Ezért e kon zer va tív irány csak e nem zet köz pon tú vál to za tá ban vál ha tott kor -
mány zó ké pes erõ vé, önál ló po li ti kai pó lus sá. A nem zet épí tés nek el sõbb sé get adó – a
nem ze ti iden ti tás re konst ruk ci ó ját elõ tér be ál lí tó – stra té gia ter mé sze te sen ki emelt
sze re pet jut tat a ha tá ron tú li ma gyar kisebbségeknek.27

Ho gyan hat az ál lam- és nem zet épí tés kü lönb sé ge a „határontúlisági” (transzszu-
verén28) stra té gi ák ra? 

Ro má nia ese té ben az ál lam épí tés el sõd le ges sé ge a két ol da lú kap cso la tok köz vet -
len sé ge fe lõl te kint e kér dés re, alá ren de li azt a kontextuális le he tõ sé gek nek. Ro má nia
a ha tá ron tú li ro má nok lak ta te rü le te ket elõbb asze rint vizs gál ja, hogy azok ré szei vol -
tak-e va la mi kor a ro mán nem zet ál lam nak. A va la mi ko ri nem zet ál la mi te rü le tek ki -
emelt fi gyel met kap nak, a bel po li ti ka diszkurzív szint je nem zár ja ki az ir re den ta
meg kö ze lí tést sem, de a té ma nem vált egyet len párt iden ti tás kép zõ törzs té má já vá
sem. A kül po li ti ká ban Ro má nia a ru gal mas, országspecifikus kap cso lat épí tést he lye -
zi elõ tér be, és ak tí van nem ré sze se azok nak a nem zet kö zi nor ma al ko tó fo lya ma tok -
nak, ame lyek a nem zet kö zi ki sebb sé gi jog anya got bõ ví tik. En nek oka, hogy az ál lam -
nem zet-épí tés bel sõ stra té gi á ja fon to sabb a kör nye zõ ro mán ki sebb sé gek jo gai biz to -
sí tá sá nál, sõt a ket tõ köz vet len el len té te a „bel sõ szem pont” el sõbb sé ge sze rint dõl el.
Azok a ha tá ron tú li ro mán te rü le tek, ame lyek nek ro mán et ni ku ma it so ha sem ér te el
a ro mán nem zet épí tés, ál ta lá ban kí vül ma rad nak a po li ti kai fi gye lem kö rén (szer bi ai
vlachok, arománok), na pi ren di kér dés sé csak na gyon rit kán és eset le ge sen vál nak.
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A ma gyar nem zet épí tõ meg kö ze lí tés – a ro mán tól el té rõ en – tö rek vé se i ben és
meg szó lít ha tó sá gá ban egy sé ges nem zet rész nek te kin ti a ha tá ron tú li ma gya rok
összes sé gét. En nek tör té ne ti oka az, hogy a ha tá ron tú li ma gyar nem zet ré szek ak kor
sza kad tak le, ami kor a 19. szá za di ér te lem ben vett ma gyar ál lam nem zet-épí tés épp
„csúcs ra já ra tott”, az az ami kor a nem ze ti tu dat kö zös kép ze le ti ho ri zont ja a leg éle -
sebb volt. A kü lön bö zõ szom szé dos or szá gok ban élõ ma gya rok kö zött lét re ho zott
köz jo gi kap cso lat, amely nem te rü le ti kö zös sé ge ket, ha nem az ál lam pol gár ság kö te -
lé kén ke resz tül egyé ne ket kap csol Ma gya ror szág hoz, eb be a nem zet épí tõ stra té gi á ba
il lik be le. E stra té gia „kö zép pon ti” kér dé sei és tét jei azon ban nem a ha tá ron túl, ha -
nem Ma gya ror szá gon van nak, a nem zet épí tés mai fõ po li ti kai moz ga tó ja két po li ti -
kai tá bor „mi”–„õk”-szembenálláson ala pu ló iden ti tás kép zé se, két nagy po li ti kai kö -
zös sé ge bel sõ koherenciateremtése. Ma már lát ha tó, hogy a kül ho ni ma gyar ál lam -
pol gár ság le he tõ vé té te lé vel, a di asz pó ra- és tá mo ga tás po li ti kák in téz mé nye sí té sé vel
ez a stra té gi ai né zõ pont ki is me rí tet te le he tõ sé ge it, és a ma gyar transz szu ve rén po -
li ti ká nak új ra vissza kell tér nie a konk rét te rü le ti sé gi kér dé sek hez.
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