
Kelet-Közép- és Délkelet-Európa vagy
Köztes-Európa utóbbi kétszáz éves törté-
netének egyik központi fejlõdési folyama-
ta a birodalmak felbomlása és a homogé-
nebb nemzetállamok kialakulása. A tér-
ség több mint 20 nemzetisége a 19. szá-
zad elején még három birodalom (Habs-
burg, Orosz, Oszmán) politikai keretei
között élt, az azóta eltelt két évszázad 
során e nemzetiségek többsége saját, a nép-
rajzi, etnikai viszonyoknak többé-kevésbé
megfelelõ államban él. A térség átalakulá-
sának fõ mozgatóereje a 19. században 
kialakult és megerõsödött modern nacio-
nalizmusok voltak. A nemzeti öntudatra
fókuszáló politikai programok párhuza-
mos nemzetépítéseket eredményeztek,
amelyek következtében az egyes nemze-
tek általuk dominált nemzetállamok lét-
rehozására, majd konszolidálására töre-
kedtek. Az utóbbi pár évszázad egyik
kulcskérdése a párhuzamos nemzetépíté-
sek hatása a térségbeli átalakulásokra. 
A birodalmak felbomlása és a nemzetál-
lamok kialakulása több faktor eredmé-
nye, kiváltképp döntõ szerepe a 20. szá-
zadi geopolitikai változásoknak volt,
amelyekhez kapcsolódott a nemzetiségi
mozgalmak intenzitása.  

Romsics Ignác 2013-ban megjelent ta-
nulmánykötete ennek a tágabb történel-
mi fejlõdésnek egy-egy aspektusát vázol-
ja fel. A kötet fókuszpontja nem a tágabb
értelemben vett Köztes-Európa, hanem 
a Kárpát-medence, ezen belül pedig na-
gyobb hangsúllyal Erdély kérdése. A 19.
században a Kárpát-medence és ennek
következtében az Erdélynek nevezett
földrajzi egység a Habsburg Monarchia
integráns részét képezte. A szerzõ a kötet
témája miatt is a térség 19–20. századi
történelmi fejlõdései közül a magyar
nemzetépítési törekvések és politikatörté-
net egy-egy részét tárgyalja tágabban. Er-
dély a magyar és a román nemzetépítés

„ütközõzónájának” számított a 18–19.
századtól, amelyet az 1848–49-es esemé-
nyek felerõsítettek. Bár a kötet központi
témája Erdély és a Kárpát-medence, egyes
fejezeteiben ezen a földrajzi térségen túl-
haladó tendenciák is teret kapnak benne.
Például az olasz nemzeti mozgalom és 
a Habsburg Monarchia kapcsolata a 19.
században és a 20. század elején vagy az
utolsó fejezetben, melyben az etnikai
konfliktusok kezelésének típusai kerül-
nek bemutatásra, a szerzõ globális esete-
ket vizsgálva tárgyalja a többség-kisebb-
ség viszonyát. 

A kötet strukturálisan hét különbözõ
tanulmányból épül fel, és a térség 19–20.
század történetének egy-egy témáját dol-
gozza fel. A tanulmányokat tekintve meg-
állapítható, hogy a munka inkább Ma-
gyarország-központú, mivel a térség geo-
politikai változásait, világháborúk utáni
rendezési tendenciákat a magyar szem-
szögbõl láttatja. Több tanulmány az utób-
bi két évszázad magyar történelmének
néhány kulcspontjával foglalkozik, mint
a Habsburg Birodalmon belüli államiság
megteremtése és konszolidálása, Erdély
hovatartozásának és politikai státusának
kérdése a két világháború között, illetve 
a második világháború alatt és után, a
második bécsi döntés, a kommunizmus
alatti magyarságpolitika. 

Az elsõ fejezet a különbözõ nemzeti-
ségi mozgalmak megjelenését tárgyalja 
a Habsburg Monarchián belül a 18–19.
század során, bemutatva a birodalom ál-
tal folytatott integrációs stratégiákat és
politikákat, illetve a dezintegratív ten-
denciákat, vázolva a birodalom összeté-
telének bonyolult jellegét. Ezt mutatja az
elsõ alfejezet, amely a birodalom etnikai
és vallási viszonyainak eltérõ jellegét mu-
tatja be. A Habsburg Birodalom egy biro-
dalmi elitet, ebbõl kifolyólag pedig egy
birodalmi lojalitást magában hordozó ál-
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lamnemzeti tudatot próbált kiépíteni,
amelyben németesítési törekvések is
megjelentek, azonban a 18. század máso-
dik felétõl az ébredõ nacionalizmusok
miatt is ez már nem volt megvalósítható.
Az 1848–49-es események mutatták meg
talán a legszembetûnõbben a birodalmon
belüli nemzetiségek egymással ellentétes
tendenciáit. Ezentúl a birodalomnak, majd
ezen belül a magyar államnak is egyre erõ-
teljesebb kihívást jelentett a területi integ-
ritást veszélyeztetõ irredentizmus, amely
a szomszédos államokból indult ki (Olasz-
ország, Románia, Szerbia), és a nemzetisé-
geknek is egyre vonzóbb politikai progra-
mot hordozott. Emellett az állam terüle-
tén belül is jelen lévõ pánszlávizmus és
pángermanizmus is a Habsburg Monar-
chia létét kérdõjelezte meg. A fejezet címe
(Szemben az árral) ezért mindenképp 
találó, amely mutatja, hogy a Habsburg
Monarchiának saját létét megkérdõjelezõ
kihívásokkal kellett folyamatosan szem-
benéznie, amelyeket 1918-tól az antant
hatalmak álláspontja erõsített, a világhá-
borús vereség pedig a dezintegrációs fo-
lyamat gyõzelmét eredményezte. 

Az elsõ fejezet a Kárpát-medence
kontextusába helyezi a magyar nemzeti
törekvéseket, az azt követõ rész „fõsze-
replõje” Bethlen István. Bethlen a két vi-
lágháború közötti magyar politikai élet
meghatározó szereplõje, 1921–1931 kö-
zött Magyarország konszolidációjának
központi aktora. Itt Bethlen Erdéllyel
kapcsolatos politikai koncepciói kerülnek
bemutatásra, azonban maga a fejezet tar-
talma ennél sokrétûbb, ugyanis benne 
a térségbeli folyamatok is kirajzolódnak.
Bethlen elképzelései – szerepébõl kifo-
lyólag – a magyar politikai elit látásmódját 
is tükrözik, ugyanis mint miniszterelnök
a régióval kapcsolatos politika fõ irányí-
tója volt, és 1931 után is politikai befo-
lyással rendelkezett. Bethlen álláspontja
a magyar nemzeti törekvések fõsodrát
képviseli, mivel 1918 elõtt a politikai
nemzet, a magyar szupremácia álláspont-
ján állt, ebbõl kifolyólag Erdély hovatar-
tozásának kérdését csakis a magyar állam
keretein belül képzelte el. Az 1918-1919.
évi események ezt az álláspontot annyi-
ban változtatták meg, hogy látva a dezin-
tegráció elkerülhetetlenségét, elõször
Jászi Oszkár kantonális koncepcióját 
támogatta, majd független, autonóm Er-
dély-koncepciót is megfogalmazott, a ré-
gió teljes romániai integrációját akarta 

elkerülni. Román–magyar államszövetség
programját is támogatta, ezzel is egyfajta
magyar befolyást szeretett volna megõriz-
ni Erdélyben. Politikai koncepciói azon-
ban a nemzetközi kontextustól függõen
változtak, Erdély egységének megbontá-
sát nem tartotta jónak, egy független 
Erdély vízióját is kidolgozta, bár erre 
tekintettel az erdélyi magyar és magyar-
országi közvéleményre nem fektettet
nagy hangsúlyt. A tanulmányhoz csatolt
függelékben az 1919–1920-as titkos ro-
mán–magyar tárgyalásokról készült fran-
cia nyelvû feljegyzés található. 

A következõ három fejezet, amely 
a második bécsi döntéssel, az Erdéllyel
kapcsolatos magyar és a szövetségesek
második világháború alatti elképzelései-
vel, valamint a párizsi békeszerzõdéssel
foglalkozik, szorosan kapcsolódik egy-
máshoz. Ez a három fejezet egy tízéves
periódus történetét foglalja magában,
amely a keleti magyar határrevíziót, a há-
ború alatti rendezési terveket és a térség-
gel kapcsolatos politikákat, majd a hábo-
rút lezáró béketárgyalásokat mutatja be.
A párizsi békeszerzõdéssel foglalkozó
rész egyben a kötet legterjedelmesebb ta-
nulmánya, amely a nemzetközi politika
mellett a magyar belpolitika 1945–1947
közötti álláspontját is részletesen taglalja.
Itt a magyar kormány tárgyalásai a gyõz-
tes hatalmakkal, illetve a különbözõ párt-
formációk elképzelései a rendezéssel
kapcsolatban nagy teret kapnak, emellett
az erdélyi magyarság magatartása is he-
lyet foglal. A szovjet politika cinizmusa,
kétkulacsossága és a magyar diplomáciai
erõfeszítések hiábavalósága szembetûnõ.
Emellett a magyar belpolitikai események
és a politikai rendszer fejlõdési tendenci-
ája is tükrözõdik, a politikai szovjetizálás
folyamata, amelynek jellemzõ pontja –
miután már a kulcspozíciókat kommunis-
ták foglalták el – a Szovjetunióhoz való
igazodás. Ennek szimbolikus kifejezõdé-
se Dinnyés Lajos október 7-ei parlamenti
kijelentése: „nagyhatalmi voltát [a Szov-
jetunió] velünk szemben sohasem érvé-
nyesítette és minden gesztusával segítsé-
günkre sietett.” (207.)

A fenti kijelentés a szocializmus alat-
ti magyarságpolitika jellegét is meghatá-
rozta, amellyel a hatodik fejezet foglalko-
zik. Ebben az idõszakban a határon túli
magyarok ügye sokáig tabutémának szá-
mított, az interetnikus feszültségek meg-
szüntetése a szovjet politika egyik célki-118
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tûzése volt a térség stabilitásának megte-
remtése miatt. A Szovjetunió párizsi bé-
ketárgyalások alatti álláspontját elhallgat-
ták, és Magyarországgal szembeni viselke-
dését méltányosnak tüntették fel a ma-
gyarországi véleményformálók. A határon
túli magyar kisebbségi közösségek kérdé-
sének tabujellege az 1970-es évek köze-
pétõl oldódott fel, majd a nyolcvanas
évektõl növekedett jelentõsége. A tanul-
mányból megtudhatjuk, hogy a kisebbsé-
gi magyarság védelmére irányuló kor-
mányzati politikát már Antall József elõtt
Németh Miklós miniszterelnök 1989-ben
megfogalmazta. 

A kötet utolsó fejezete az ezredfordu-
lóra kialakult és jellemzõ kisebbségpoliti-
kák összegzésével foglalkozik, kulcspont-
ja az etnikai konfliktusok kezelése. Itt 
a nemzeti homogenizációs típusok, illet-
ve a politikai rendszer jellegébõl az erre a
kérdésre adott válaszokat és megoldási
lehetõségeket is leírja a szerzõ. Ez a rész
nemzetközi példákat is felsorol, és elemzi
a demokráciatípusokat (mint a liberális, 
a nemzeti-etnikai vagy konszociatív). Bár
utóbbi kettõ nem zárja ki a liberális de-
mokráciát, hanem annak elemeire épül,
azt a többség-kisebbség viszonyrend-
szerén keresztül más úton fejlesztheti.
A nemzeti demokrácia a többségi állam-
alkotó nemzet dominanciáját feltételezi, a
konszociatív (megegyezéses) demokrácia

az államszervezésben a különbözõ felek-
nek egyenlõ státust, ezen túl pedig cso-
portjogokat biztosít, eltérõen az elõbbitõl,
amely ezt nem vagy csak korlátozottan
építi be a jogrendszerébe. A demokrácia-
típusok mellett az autonómiamodellek
összefoglalása is megtalálható ebben a
részben. A kötet témája is adja azt a kér-
dést, hogy a kelet-közép-európai térség
államai mely típusú demokráciamodellt
érvényesítik államszervezési technikáik-
ban. A szerzõ válasza a nemzeti demokrá-
cia modelljének a jelenlétét valószínûsíti,
a represszív és a konszociatív rendszerek
kiépülését kivételnek tartva a jövõben. 

A kötet a Kárpát-medencei térség
nemzet, nemzetiség és állam közötti vi-
szony egy relatív hosszú, kétszáz éves
idõszakát tárgyalja a magyar, illetve a tér-
ség történetének egy-egy cezúrát eredmé-
nyezõ eseménye tükrében. A kötet egyik
célja a történelem iránt érdeklõdõ erdélyi
magyar olvasónak a térségbeli politikai
változások és államfejlõdési folyamatok
ok-okozati kontextusba helyezése – az 
elmúlt évszázadok egy-egy kulcsesemé-
nyének tárgyalásával. Emellett a kisebb-
ségvédelmi rendszer és az államszerve-
zési modellek bemutatásával a recens
politikai törekvések és tendenciák is
könnyebben megérhetõk. 

Szabó Csongor
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VÁLOGATOTT EMLÉKKÉPEK
Gróf Bánffy Katalin: Ének az életbõl

Miután két éve kézbe vettem Bánffy
Katalin emlékiratait, az olvasása közben
szerzett derûs pillanatok és az egyik-má-
sik rész nyomán maradt keserû szájíz vál-
takozása közepette két dologban voltam
biztos: egyrészt abban, hogy ez az emlék-
irat kitûnõ olvasmány, másrészt abban,
hogy még sok kiadást megérhet. Épp ezért
nagy örömmel vettem kézbe az erdélyi
Polis Kiadó kiadványát követõen a Heli-
kon Könyvkiadónál megjelent újabb ki-
adást is, mely az elõzõhöz képest gazdag,
valószínûleg komoly kutatás nyomán
összeállt képanyaggal nyújt többet – a ké-
pek a szerzõ életének az emlékiratban tár-

gyalt szakaszát hivatottak illusztrálni. 
Az olvasó nyomon követheti, hogyan cse-
peredik fel egy grófkisasszony, melyek
azok a problémák, melyekkel a trianoni
idõket követõen egy erdélyi fõúri család-
nak meg kell küzdenie, hogyan söpör át
rajta elkerülhetetlenül a háború, és végül
a háborút követõ idõkben hogyan válik 
a grófkisasszony kétkezi munkássá Buda-
pesten, míg férjhez nem megy, és ki nem
költözik amerikai férjével – elõször Casab-
lancába. 

Az emlékirat irodalmi és dokumen-
tumértéke szempontjából értékelhetõ. 
Az irodalomkritikusok valószínûleg nem

Helikon Kiadó, Bp., 2014.




