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is jegyezték, a felsőbíróságok megszüntetésekor a Legfelsőbb 
Bíróság tanácselnökévé nevezték ki. Innen 1953-ban távozott, 
s az igazságszolgáltatásban a továbbiakban nem kapott vagy 
nem vállalt szerepet. Életútjáról lásd Bódiné Beliznai Kinga 
– Zinner Tibor: Akiknek nevét emléktábla őrzi. Bibliotheca Cu-
riae. Budapest, 2016. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Vállalat,  
222–223. p.

141 A korábbi elnököt, dr. Tormásy Lambertet kúriai tanácselnökké ne-
vezték ki.

142 Kocsis az 1947 őszén kinevezett Makó Jenő székét foglalhatta el. 
Igazságügyi Közlöny, 1948. 7. sz. 395. p.

143 Uo. Mellettük még számos bíró nyert ítélőtáblai tanácselnöki, kú-
riai bírói, törvényszéki tanácselnöki és járásbírósági alelnöki kine-
vezést.

144 Zinner 2005. 367. p.
145 A kormány július 30-i ülésének 77–78. napirendi pontjai alatt – egy 

nagyobb csomagban – határozott „56 bírói állás”, valamint „18 tör-

vényszéki elnöki, ítélőtáblai tanácselnöki, járásbírósági elnöki […] 
állás betöltésének engedélyezéséről”. G. Vass 2004. 223. p.

146 Hajdú Gyula államtitkár 1948 nyarán azt húzta alá, hogy a bírósá-
gok „vezetőinek erkölcsileg, magánéletében kifogástalannak, kiváló 
jogásznak és politikailag megbízhatónak kell lennie”. Hajdu Kocsis 
Mihálynak, a Pécsi Ítélőtábla elnökének beiktatásán hangsúlyozta: 
„a népi demokrácia bírájának elfogulatlanul, pártatlanul, a törvény 
rendelkezésének szellemében, a nép érdekeinek figyelembevételével 
kell ítélkeznie”. Népszava, 1948. (július 20.) 164. sz. 2. p.

147 Szebenyi 1948. 320. p. 
148 A bíróságok függetlenségének felszámolásakor a kialakult helyze-

tet értékelve írta Varga László: „Az a bíróság, ahol pártszempont, 
vagy kormány kívánság az irányadó, ott az igazság elnémul. A nép 
akkor érezheti magát biztonságban, ha meggyőződésévé érlelődött, 
hogy semmiféle mesterkedés, vagy illetéktelen befolyás nem aka-
dályozhatja meg az igazságos ítélet meghozatalát.” Varga 1949. 
43. p.

„Egyetlen más látomás sem hagyta ott nyomait 
ily mélyrehatóan a világ térképén és identitás-
érzésünkön.”1

1. Prológus

M ustafa Kamâl Atatürk, a Török Köztársaság 
megálmodójának gondolatai szerint a nemzet 
egy olyan közösség, amely közös politikai léten, 

nyelven, területen, ősökön, történelmi hovatartozáson és 
erkölcsön alapul. A vallás szerinte nem tartozik a nemze-
tet összekötő erők közé. Ehelyett a közös morálra kell he-
lyezni a hangsúlyt és arra a közös óhajra, hogy egy nem-
zetet alkossunk. Mustafa Kamâl szerint azok a nemzetek, 
amelyek nem ébrednek nemzeti öntudatra, más nemzetek 
prédái lesznek. A török nemzet, amelyet köztársaságként 
kormányoznak, egy állam.

Andrew Orridge szerint Törökország ún. megújító na-
cionalizmusa módot adott az egyesítésre egy olyan régi 
kultúrában, melyet a széthullás fenyegetett, így szüksége 
volt a kohézióra, hogy ne váljon az európai politika zsák-
mányává. Az Oszmán Birodalom nemzetiségei hosszabb 

ideje léteztek etnikai közösségként az adott területen, így 
a Török Köztársaság nacionalizmusa erre könnyen épít-
kezhetett. A nemzeti megújulás gyökeresen szakított a 
múlt szimbólumaival, ugyanakkor szorosan kapcsolódott 
a korábbi nagyság-tudathoz. A nacionalizmusnak ez a for-
mája az új állami identitás megteremtését is célul tűzte ki.2

A török nacionalizmus iránti érdeklődés Magyarorszá-
gon elsősorban az új nemzeti szimbólumok bevezetéséig, 
valamint a magyar–török párhuzamok és a revizionista tö-
rekvések sikerének megfejtése szintjéig terjedt. „Egészen 
új és merész utakra tért a törökség önvédelmének és öncé-
lúságának kiépítése körül” – írta Bajcsy-Zsilinszky Endre, 
aki szerint Törökország megtalálta a maga gyógyulásának 
útját a nacionalizmusban.

Tanulmányomban a török nemzet fogalma köré csopor-
tosuló attitűdöket (úgymint nemzeti érzések, a nemzet sze-
retete, nemzeti büszkeség, nemzeti szimbólumok, nemzeti 
preferencia, nemzeti felsőbbrendűség és nacionalizmus) 
vizsgálom, megjelölve azokat az elemeket, melyekre a ko-
rabeli magyar közvélemény különös figyelmet fordított.

2. A nacionalizmus elemei  
és tipizálása

A nacionalizmus összekapcsolja egymással a terület–ál-
lam–nemzet fogalmait. A nacionalizmus szimbolikus je-
lentőségével felruházott terület nemzeti szülőfölddé válik, 
az állam – mint a nacionalista politikai akarat ideális kife-
jeződési formája – nemzeti karakterű hatalmi egységként 
jelenik meg. A nemzet és nacionalizmus kifejezések a la-
tin nasci szóból származnak, melynek jelentése: születni, 
de utal a közös ősökre és a származási helyre is.4 A nem-
zet fogalmának meghatározásához Anthony Smith állás-
pontját követem, aki szerint a nemzet egy régebbi történeti 
kategória, az etnikai közösség modern változata. Vagyis 
a múlt világbirodalmai egyesítettek ugyan etnikai közös-

Szûcs Lászlóné Siska Katalin

Gondolatok a fiatal Török 
Köztársaság megújító 

nacionalizmusának 
speciális elemeirôl és azok 

korabeli magyarországi 
visszhangjáról



31

ségeket, de ezek a közösségek csak a modern korban küz-
döttek meg a nemzetként való elismerésért.

A közösségek területhez kötöttségének elve már az 
ókorban kialakult. A görögöknél a patris szó az otthon 
szeretetét jelentette, s 
ez az otthon csak kis 
mértékben volt azo-
nos a görög törzsek 
összetartozásának kö-
zös tudatával. Az ott-
hon természetes kerete 
a polis volt. A család 
és a város mint politi-
kai egység egyszerre 
adott keretet a patris-
nak. A korabeli repub-
likánus patriotizmus 
tehát jelentős részben 
területhez kötött poli-
tikai érzület volt, s az 
állampolgársággal, a 
polgári státussal, nem 
pedig valamely pre-
politikai közösséghez való tartozás tényével és tudatával 
függött össze. A patriotizmus gondolata Edmund Burke 
vagy Benjamin Constant írásaiban is a helyhez, a hagyo-
mányokhoz, a helyi szokásokhoz és a családi körhöz kö-
tődik, nem pedig a szabadság vagy az alkotmányos de-
mokrácia egyetemes eszméihez. A hazának szerintük is 
szubjektíven érzékelhető konkrét értékkel kell bírnia, s ezt 
a puszta adottsághoz hozzáadva keletkezik az egyén kötő-
dése a közösséghez. Emiatt a patriotizmus – ellentétben az 
agresszív nacionalizmussal – békés érzület, az önmagunk-
kal való megelégedettség kedélyes állapota, s mi sem áll 
távolabb tőle, mint a szabadságra kényszerítés forradalmi 
eredetű, expanzív, birodalmi logikája. Amit viszont a régi 
republikánusok is pontosan láttak: a haza szeretete, vagyis 
a patriotizmus művi, azaz nem természetes érzés, olyan 
érzület, amit a jó törvények révén, pontosabban a jó kor-
mányzás, illetve a polgároknak a közügyekben való rész-
vételének biztosításával lehet és kell kiművelni.5

A nacionalizmus alapját képező doktrína, mely szerint 
minden nemzetnek saját állammal kell rendelkeznie, a 18. 
században született, majd a 19. században a világpolitikát 
meghatározó erővé vált. Eredetileg összekapcsolódott a 
18. századi racionalizmussal, főleg abban, hogy elutasí-
totta azt a koncepciót, mely szerint az uralkodó szemé-
lyes hatalma lenne az állami szuverenitás forrása. Ehelyett 
azt hangsúlyozta, hogy a szuverenitás forrása a nép. Ez a 
gondolat az 1787. évi amerikai alkotmány híres bevezető 
mondatában: „We the People…” kapta meg politikai for-
máját. Az a sajátos eszme, hogy a nép alkotja a nemzetet, a 
francia forradalom során jelent meg. A franciák 1789-ben 
létrehozták az alkotmányozó nemzetgyűlést, és 1790-ben 
magukat le grande nationnak nyilvánították.6 Az a gondo-
lat, hogy az államnak egybe kell esnie a nemzettel, először 
az 1815. évi bécsi kongresszuson jelent meg. Az 1830-as 
és 1848-as forradalmak nemzeti forradalmakká váltak, s 
az eszme 1919-ben, a versailles-i békekonferencián győ-

zedelmeskedett véglegesen a nemzetek önrendelkezési 
jogának mint az új európai politikai rendszer alappilléré-
nek elismerésével. A nacionalizmus tehát egyértelműen 
modern világunk ideológiája. Államok bizonyosan lé-

teztek már korábban, 
ezek azonban, miként 
Immanuel Wallerstein 
megfogalmazta, nem 
nemzetállamok voltak, 
s a regionális etnikai 
hatalmak akadályozták 
a teljes állami centrali-
zációt.7

A török nacionaliz-
mus modellje az Or -
ridge által meghatáro-
zott öt alaptípus (állam-
nacionalizmus, egye-
sítő nacionalizmus, 
elkülönítő nacionaliz-
mus, liberális nacio-
nalizmus és megújító 
nacionalizmus) közül 

a megújító nacionalizmust képviseli. Az öt típus és azok 
altípusai megfelelően jelölik az eddig létezett nacionaliz-
musokat. Ugyanakkor Orridge8 tömör leírása a több részle-
telemet (nemzeti érzések, a nemzet szeretete, nemzeti büsz-
keség, nemzeti szimbólumok, nemzeti preferencia, nemzeti 
felsőbbrendűség kezelése) figyelmen kívül hagy. A török 
nacio nalizmus esetében viszont az ideológia gyakorlatának 
lényegét éppen ezek az – alább említendő – részletek jelentik. 

Orridge szerint az államnacionalizmus eredetileg a 
centrumhoz tartozó középméretű országok nacionalizmu-
sa volt. Stein Rokkan ezeket az országokat Európa tengeri 
országainak nevezte.9 Jean Gottmann az 1300 körüli éve-
kig vezette vissza a pro patria mori eszméjét.10 A szerző 
a korai patriotizmus klasszikus példáját Shakespeare 16. 
század végi, 17. század eleji darabjaiban megjelenő angol 
nemzeti érzésben látta. A példa az uralkodóhoz, az állam-
hoz vagy az országhoz fűződő lojalitásra utalt, nem pedig 
a minden társadalmi csoportot és osztályt magában fogla-
ló nemzetről mint kollektív eszméről szólt, mely egyfajta 
kulturális homogenitáshoz vezetett. A legfontosabb mintát 
Anglia és Franciaország jelentette, de hasonló nemzetál-
lamként jelent meg Portugália, Svédország, Hollandia és 
bizonyos értelemben Spanyolország is. Ezekben az orszá-
gokban az állam előbb jelent meg, mint a nemzet, azt is 
mondhatjuk, hogy az állam teremtette meg a nemzetet. 
Ezt nevezi Orridge „proto-nemzetállam”-nak. A társada-
lom tagjai részt vettek a politikában, de a nacionalizmus 
mint ideológia csak később, a 19. század folyamán fej-
lődött ki teljesen. Azt mondhatjuk, hogy a nemzet előbb 
jelent meg, mint a nacionalizmus.

Az egyesítő nacionalizmus lényege, hogy a középmére-
tű államok kifejlődését a – városméretű – kisállamok és a 
nagy, több etnikumot magukban foglaló birodalmak akadá-
lyozták. A típusra Orridge a német kisállamok porosz veze-
tés alatti egyesítését hozza fel példaként az új német nem-
zetállamban, és szerinte ez az erő formálta át Olaszországot 

Mustafa Kamâl Atatürk, a Török Köztársaság megalapítója és első elnöke3
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is nemzetállammá. Az egyesítő nacionalizmus véleménye 
szerint a nacionalizmus melegágyának tekinthető. 

A szeparatív nacionalizmus a létező szuverén államo-
kat széttagoló nacionalizmus elnevezése. A 19. században 
és a 20. század elején ez a fajta nacionalizmus szakította 
ki az új államok egész sorát az Osztrák–Magyar Monar-
chiából. A típusra hozott példák közé sorolható Norvégia, 
Finnország, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyaror-
szág, Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Albánia, Görögor-
szág és Írország is.

Az európai hatalmak tengerentúli birodalmainak fel-
bomlása szorosan összekapcsolódott a nemzeti liberális 
mozgalom, illetve a liberális nacionalizmus fogalmaival. 
A legkorábbi az amerikai kolóniák 1776. évi függetlensé-
gi harca volt, ennek eredményeként olyan alkotmányt dol-
goztak ki, amely biztosította a nép számára a független-
séget. A napóleoni háború után kirobbant latin-amerikai 
forradalmak nyíltabban nemzeti jellegűek voltak. Ezeket 
is liberális nemzeti mozgalmaknak lehet tekinteni. A li-
berális nacionalizmus a szerint is csoportosítható, hogy 
európai telepesekre vagy a bennszülött lakosságra támasz-
kodik. Az első esetre az USA és Latin-Amerika nyújtanak 
példát, az utóbbi változatként Afrika és Ázsia 1945 után 
felszabadult országai említhetőek.

Orridge az egyesítő nacionalizmushoz hasonló politi-
kának tartja a megújító nacionalizmus modelljét, mellyel 
azok az országok éltek, amik hosszabb ideje léteztek et-
nikai közösségként, így megújító nacionalizmusuk erre 
könnyen építhetett. Orridge szerint a nemzeti megújulás 
szorosan kapcsolódott a korábbi „nagysághoz”, így Irán 
újra felfedezte a perzsa örökséget, Törökország pedig, 
miután elvesztette az Ottomán Birodalmat, a török etnici-
tásra tudott építeni.

3. Atatürk nacionalizmusa

Mustafa Kamâl Atatürk, a Török Köztársaság megálmo-
dója politikai nyilatkozatai során gyakran a nemzeti hova-
tartozás büszkeségének érzetét akarta növelni. A köztársa-
ság megalapításának 10. évfordulója alkalmából mondott 
híres beszédében úgy azonosította magát mint „a nagy 
török nemzet egy tagja, akit az ő polgárai és az ő nemzeté-
nek értékes hadserege nagy büszkeséggel tölt el”, mert „a 
török nemzet kiváló képességgel rendelkezik, intelligens, 
képes leküzdeni a nemzeti egység útjában álló nehézsége-
ket, és fáklyát tart a pozitivista tudományoknak”.12 A tö-
rökséghez – szerinte – intelligencia, haladás és bátorság 
képzete társul. Az egység létfontosságú a zavaros háborús 
években, de elengedhetetlen békeidőben is, mert bizto-
sítja a haladást és a nagyságot. Híres beszédét így zárta: 
„Ne mutlu Türküm diyene” („milyen boldog az, aki azt 
mondhatja magáról, török vagyok”). Atatürk ideológiájá-
ban tehát a török identitás fontos eleme a boldogság. Ez az 
idézet elhangzása óta egy állandóan jelen lévő „nemzeti 
mantra”. A köztársaság megalakulása óta (1923. október 
29.) ez a kijelentés képezi a török állampolgárság fogal-
mának morális alapját is.13 Az állampolgárság jogi definí-
ciójának megalkotásától kezdve pedig az állampolgárság-
gal, nemzeti identitással összefüggő kérdések megoldása 
kapcsán játszik kulcsfontosságú szerepet a török társada-
lom mindennapjaiban.14

Atatürk ötvözni kívánta az ősi vérségi köteléket a köz-
társaság állampolgárságával, így az állampolgárságot 
egyfajta népet összekötő erővé alakította. Szerinte mind 
a törökök, mind a köztársaság az ő alkotásai, a két foga-
lom pedig természeténél fogva összefügg. A törökök vé-
rükben hordozzák a köztársasági eszmét és annak védelmi 

Atatürk a köztársaság megalapításakor és elnökké választásakor a Nagy Nemzetgyűlés ülésén11
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igényét. Az Anató-
lia megmentésé-
ért hullatott vér a 
köztársaság létre-
hozását is biztosí-
totta és nem ment 
veszendőbe. Vér-
ségi kapcsolat fűzi 
tehát a meg nem 
született törököket 
a köztársaság pát-
riárkájához is, aki 
természetesen nem 
más, mint maga 
Atatürk. Az egyé-
neknek pedig arra 
kell törekedniük, 
hogy megvédjék 
azt, amiért őseik 
meghaltak. Aki nem érzi a hűséget a köztársaság iránt, 
nem is igazi török.16

Atatürk nacionalizmusa az Orridge által meghatározott 
megújító nacionalizmushoz képest annyiban volt speciá-
lis,17 hogy definiálta és legitimálta saját politikáját, hirdet-
ve, hogy az anatóliai föld és haza a törökök természetének 
a produktuma. Az Oszmán Birodalom összeomlása után 
az oszmán-iszlám identitás a vereség és a megaláztatás, 
a sebezhetőség és a potenciális bomlás szimbóluma lett. 
A világi köztársaságot viszont úgy üdvözölték mint a kol-
lektivista és határozottan antioszmán–antiiszlám naciona-
lizmus intézményi kifejeződését, amely garantálja a török 
nemzet biztonságát és méltóságát.18

Atatürk tehát ötvözte a nacionalizmust a republikaniz-
mussal. Ez utóbbit egy etnikailag hegesztő, koherens erő-
nek tekintette, olyan patriotizmusnak, amely Anatóliához 
köti, horgonyozza az egyébként etnikailag sokszínű török 
állampolgárokat. Atatürk öröksége egyértelmű: „hazán-
kat a világ virágzó és civilizált nemzeteinek szintjére kell 
emelni”.19

Atatürkön ke-
resztül valósult meg 
a Török Köztársa-
ság nemzeti akara-
ta, mely leginkább 
abban a döntésben 
nyilvánult meg, mi-
szerint állampolgá-
rai magukat nem-
zetnek nyilvánítják. 
A nemzeti retorika 
segítségével Ata-
türk hatékonyan 
ruházta fel legiti-
mitással politikai 
programját, köztük 
a szekuláris köztár-
saság létrehozását. 
Vannak, akik a na-

cionalista hitet az ő ideológiai hagyatékának tekinti, míg 
mások a haladás irányát meghatározó módszernek vélik, 
de abban valamennyi elemző egyetért, hogy ezek tekint-
hetők Atatürk legfontosabb szellemi hagyatékának.21

A vallás és a nacionalizmus szintén egyedi módon kap-
csolódtak össze a török modellben. Az iszlám Törökor-
szág esetében soha nem dominált a nacionalizmus érzü-
lete felett, inkább eszköz volt a nacionalizmus céljainak 
megvalósításához. A két ideológiát a kölcsönös megerősí-
tés és megértés jellemezte. 22

Három nagy gondolkodó vitája és párbeszéde határozta 
meg a nacionalizmusról és az iszlámról alkotott elképze-
léseket Törökországban: Yusuf Akçura (1876–1935), Ah-
met Ağaoğlu (1869–1939) és Ziya Gökalp (1876–1924). 
Amíg a turánizmus megteremtője, Akçura az oszmán ál-
lam megőrzése érdekében támogatta a nacionalizmust, 
addig Ağaoğlu, a pántürkizmus szószólója a nyugatosítás 
érdekében karolta fel az ideát.23

Akçura szekuláris nacionalista volt, a vallásnak sem-
milyen mérhető szerepet nem szánt a nemzeti identitás 

Kamâl Atatürk a Török Köztársaság megalapításának 10. évfordulóján  
megtartja ünnepi beszédét15

Egy modern isztambuli nő a Hürriyet napilap 1973. október 29-i, a köztársaság kikiáltásának  
50. évfordulója alkalmából kiadott számával (a címlapon Kamâl Atatürk)20
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megalkotásában, ezért őt tulajdonképpen a kemáli na-
cionalizmus atyjának is lehet tekinteni.24 Akçura szán-
dékosan különítette el a vallást a nacionalizmustól, mert 
úgy látta, hogy az iszlámnak csupán közösségi összetartó 
ereje van a török társadalomban. Akçura abban különbö-
zött Ağaoğlutól és Gökalptól, hogy sohasem volt célja az, 
hogy kibékítse az iszlámot a nacionalizmussal a Korán 
idézeteinek citálásával, nem akarta bebizonyítani, hogy 
a nacionalizmus eszméje igenis megtalálható az iszlám-
ban.25 Akçura történelmi megközelítésben értékelte a val-
lás szerepét a nacionalizmusban. Véleménye szerint a na-
cionalizmusnak el kell fogadnia az iszlámot a történelem 
során folyton változó vallási jogszabályok miatt, és azt a 
török „faj” szolgálatába kell állítania.26 Törökországnak 
valamiféle eszközként használt jámbor vallásosságra van 
szüksége. A szerző İsmail Gasprinski hatása alatt állt, aki 
azt az iszlám irányzatot támogatta, amelyik jobban hang-
súlyozta a nemzeti identitást és a nemzeti életet. Akçura 
szerint az iszlám és a nacionalizmus kapcsolata azon a 
hiten alapult, hogy az iszlám képes felerősíteni a nem-
zeti identitást és a nacionalizmust azokkal a szimbolikus 
eszközökkel, melyek fokozzák az egységet és a szolida-
ritást.27

Holly Schissler szerint Ahmet Ağaoğlu, a török nacio-
nalizmus másik nagy alakja orosz hátterével28 fontos sze-
repet töltött be a nemzeti identitás, különösen az iszlám 
fejlesztésében a muszlim törökök körében.29 Azt vallot-
ta, hogy a vallás és a nacionalizmus a nemzeti identitást 
kölcsönösen támogató elemek, melyek ebben a komplex 
és meglehetősen kényes kapcsolatban szolgálják, támo-
gatják és táplálják egymást. Ağaoğlu a Türk Alemi (Tö-
rök Világ) cikksorozatában arról ír, hogyan békíthető ki 
és hogyan egyeztethető össze a török nacionalizmus és az 
iszlám. Az iszlám tudatosságot nélkülözhetetlennek tartja 
a muszlimok egységének megteremtésében, emellett úgy 

véli, hogy az iszlám jóléte nagyban függ attól, hogy azok a 
nemzetek, melyek körében az iszlám uralkodik, mennyire 
elégedettek.30

Ağaoğlu a nemzet és a vallás kapcsolatának fontossá-
gára is utal, és azt állítja, hogy a törökök 900 éves törté-
nelmük során, mely zömében az iszlám védelme jegyében 
telt, olyan erős kapcsolat szövődött a nemzet és az iszlám 
között, hogy nincs olyan intézmény, melynek működésére 
az iszlám ne gyakorolt volna befolyást. Az iszlám a törö-
kök évszázados nemzeti vallása volt, hogy az iszlám terje-
dése az egyetlen megoldás lehet a törökök számára, mely-
ben az ő feladata a vallásos tudatlanság felszámolása, az 
örök iszlám igazságok török nemzetbe integrálása és nem 
pedig a vallás kiirtása volt.31

Ağaoğlu szerint a törökök esetében nacionalizmus és 
az iszlám szimbiotikus kapcsolatban állnak. A vallás egy-
aránt nélkülözhetetlen része a nacionalista programnak 
és a nemzetvíziónak. Álláspontja szerint szükségszerűen 
nemzeti egységet kell teremteni, mely „méltó hajó” lesz az 
iszlám „szállítására”.33 Hangsúlyozza, hogy az iszlám és a 
nacionalizmus nemcsak kompatibilis, hanem egymást ki-
egészítő fogalmak is. Ağaoğlu másik érve – amellett, hogy 
az iszlám és a nacionalizmus nem összeegyeztethetetlen 
fogalmak – a vallás történelmi perspektívába helyezésén 
alapult. Úgy tekintett az iszlámra és a vallásra mint dina-
mikus, állandóan mozgásban lévő erőre, mely újra alakítja 
magát a történelmi helyzeteknek, körülményeknek meg-
felelően, és ebben a folyamatban dinamikus kölcsönhatás-
ban létezik a kinyilatkoztatás és a szövegértelmezés. Érve-
lésében nyilvánvaló, hogy eszközként tekint az iszlámra, 
mely hatékonyan bevethető a nacionalizmus céljainak 
promotálására. A kölcsönhatásról azt állította, hogy amíg 
az iszlám hozzájárul a nemzeti egység megteremtéséhez, 
addig a nacionalizmus támogatja az iszlámot azzal, hogy 
erősíti annak bázisát, közösségét. 

Törökország új határai az 1923. július 24-én megkötött lausanne-i békeszerződés szerint32
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Ağaoğluhoz és Akçurahoz hasonlóan Ziya Gökalp is 
a megfelelő módszer kidolgozásán fáradozott, annak ér-
dekében, hogy a nemzeti identitás kimunkálásával meg-
gátolja az Oszmán 
Birodalom közelgő 
szétesését és elősegít-
se a születő új Török 
Köztársaság nyugato-
sodását.34 Akçurahoz 
hasonlóan Gökalp úgy 
tekintett az ottomaniz-
musra, mint egy ha-
tástalan nemzetalkotó 
eszközre, hiszen a 
birodalomban külön-
böző nemzetiségek és 
vallások éltek együtt. 
Hitte és hirdette, hogy 
évtizedek alatt a törö-
kök elidegenedtek a 
saját nemzeti hagyo-
mányaiktól és különböző kultúrák hagyományait vették 
át. Véleménye szerint a törökök részéről a nacionaliz-
mus elhanyagolása vezetett el a csaknem elmúlásukhoz.35 
A problémát Gökalp a következőképpen látja:

„A nacionalizmus eszményének hiánya okozta a teljes 
nemzetgazdaság hiányát, és hasonló okok akadályoz-
ták a nemzeti nyelv és nemzeti motívumok képzőművé-
szetben történő megjelenését. Emellett, mivel a nemzeti 
idea nem alakult ki, a török moralitás a személyes és a 
családi erkölcs szintjén maradt fenn, és nem alakult ki 
a nemzeti morál sem. A szolidaritás, a patriotizmus és a 
hősiesség nem lépték túl a család, a falu és a város ha-
tárait. A vallás eszménye (ümmet) pedig túl széles volt 
ennek a feladatnak a betöltéséhez. A török lélek szá-
mára idegenek voltak ezek a gondolatok és az intenzív 
erkölcsi érzések, így például az áldozat és önzetlenség 
érzése is. A gazdasági, vallási és politikai intézménye-
ink szintjén történő szétesés tehát ennek az állami köz-
ponti berendezkedésnek a következménye.”36

Amire tehát Gökalp utalt, az egy nemzetalapú egység, 
mely három eszmény: az iszlamizmus, a türkizmus és a 
modernizmus szintézise mentén jött létre. Szerinte ugyan-
is ezek az eszmények nem összeférhetetlenek, hanem ki-
egészítik egymást. A modernizmus például a Nyugat tu-
dományos, technológiai és ipari vívmányainak adaptálása, 
nem pedig az európai keresztény élet másolása. Amíg a 
kultúra az adott civilizáció morális és esztétikai értékeit 
reprezentálja, addig a tudomány és a technika a kognitív 
és materiális aspektusokat helyezi előtérbe.37 Elképzelése-
it egyik híres megállapítása tükrözi a legjobban: „A török 
nemzet ma az urál-altaji népcsoporthoz tartozik, az iszlám 
ümmethez (vallási közösség) és a nyugati nemzetköziség-
hez.”38 Ağaoğluhoz hasonlóan Gökalp is visszautasította 
azt a nézetet, hogy az iszlám és a nacionalizmus eszméje 
egymással ellentétben állnak. Rámutatott az örökérvényű 
iszlám igazságokra és azokra a megállapításokra, melyek 

csak adott társadalomban és ideiglenesen érvényesek. Vé-
leménye szerint az iszlamisták éppen ezt a megkülönböz-
tetést nem veszik figyelembe, s ez vezetett ahhoz, hogy az 

iszlám és a nacionaliz-
mus eszméit összeférhe-
tetlennek tartják.39

A türkizmus célja egy 
tudományos, filozófiai 
és esztétikai mozgalom 
létrehozása volt, mely 
felemeli a török nemze-
tet a török kultúra életre 
keltésével, mely egy-
szerre tartalmaz fejlődő, 
nem iszlám nemzeti ha-
gyományokat és törté-
nelmileg változó iszlám 
tradíciókat, ezért idővel 
a török nemzeti identi-
tás és az iszlamizmus 
egymás kiegészítőivé 

válnak.40 Gökalp javasolta az iszlám és a török naciona-
lizmus ötvözését oly módon, hogy az iszlám vallást mint a 
török nemzeti kultúra legjelentősebb összetevőjét eszköz-
ként kell használni a nemzeti büszkeség és nemzettudat 
újjáélesztéséhez.41

4. A korabeli magyar sajtóvisszhang

Mustafa Kamâl nemzetfogalmáról Bajcsy-Zsilinszky 
Endre 1929-ben a következőket írta:

„Egészen új és merész utakra tért a törökség önvédel-
mének és öncélúságának kiépítése körül. […] Ennek az 
abszolút és radikális nacionalizmusnak a gondolatvilá-
ga tükröződik a török idegenrendészeti rendszerben is. 
Így, ha egy nem török, törökországi útlevéllel külföldre 
utazik, csak külön belügyminiszteri engedéllyel térhet 
vissza, de ilyen engedélyt nem kaphatnak örmények, 
görögök és zsidók.”43

Magyarországon a török nacionalizmussal kapcsolatos ér-
deklődés elsősorban az új nemzeti szimbólumokra, a ma-
gyar–török párhuzamokra, továbbá a revizionista törekvé-
sek sikerének okaira irányult.

„Törökország megtalálta a maga gyógyulásának útját 
a nacionalizmusban, amely, mint erőtényező, a török 
történelem során most jelentkezett először. A régi tö-
rök erőfeszítések és ellenállások mögött, mindig a mo-
hamedánizmus fanatizmusa állott, mint mozgató erő, 
a nacionalizmus, a nemzeti érzés, a nemzeti gondolat 
soha nem jelentkezett ekkora világossággal, ekkora 
erővel és ekkora hatalommal, mint most. Európának 
ez a legfrissebb nacionalizmusa csodákat művelt: egy 
egész ellenséges hatalmi csoporttal és egy erősen fel-
szerelt ellenséggel szemben diadalmasan vívta meg a 
maga létének nagy küzdelmét. A török szabadságharc 

Kamâl Atatürk a köztársaság megalapításának 10. évfordulója alkalmából 
rendezett katonai díszszemlén42
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egyik bizonyítékát adja a nacionalizmus leírhatatlan 
erejének, amely az egyedül lehetséges ellensúlya egy 
nemzet ellen vonuló idegen erőknek és tendenciáknak. 
A török hadsereg diadalmas előrenyomulása, s az erre 
következő lausannei béke bennünket, magyar naciona-
listákat igazol a legteljesebb mértékben, akik ugyan-
csak a nemzeti erőknek összefogását, és szervezését hir-
detjük, hogy megerősödve talpra tudjuk állítani ezt az 
idegen erőszak jármába görnyesztett nemzetet. Ahogy 
Törökország megtisztította állami és társadalmi életét 
a belső idegenektől és a parazitáktól, úgy nekünk is 
minden törekvésünk, hogy a belső parazitizmus legázo-
lásával a nemzeti erőknek hatóképességét fokozzuk.”44

– olvashatjuk a korabeli Szózat napilapban.

„A nemzeti ideálhoz hozzátartoznak a nemzeti szim-
bólumok, mint a nyelv, a himnusz, a zászló, a nemzeti 
viselet. Hogyan kell a múlttal radikálisan szakítani, s 
hogyan kell a káros tradíciókat gyökerestől kitépni – 
erre Törökország megtaníthatja az egész világot.”45

– véli Az Est napilap.

„Már a félhold is eltűnik.” – írja Az Est.

„Valaha a török félholdat egész Európa rettegte. A tö-
rök lobogókon a félhold a Török Birodalom nagysá-
gát hirdette. Ennek ellenére Kemal pasa még ezt az ősi 
jelvényt is megváltoztatta. Az új török lobogóról eltűnt 
a félhold, melyet egy C betű helyettesít. Ez a C betű 
a »Chumhuriyet« szónak az első betűje. (Cumhuriyet 
magyarul annyit tesz, mint köztársaság). A C betűt 
monogramszerűen töri át a T betű. A monogram így 
jelzi a Török Köztársaságot. A monogram felső része 
mellé még egy kis csillagot is illesztettek. A konzervatív 
törökök nagy megdöbbenéssel fogadták az újítást.”46

A másik ilyen szimbólum a muzulmán férfi fejfedője, a 
fez47 és a török bugyogó volt. De Kamâl „kivégezte” a 
török bugyogót, rendületlenül reformálva a férfidivatot.48 
Fezt vagy turbánt csak papok viselhettek. A civilek ka-
lapot, sildes sapkákat hordtak.49 A fez árusítása azonban 
még sokáig a vonatkozó rendelet életbelépését követően 
is folytatódott.50 Mustafa Kamâl pasát körútjáról történő 
visszatértekor a pályaudvaron İsmet pasa, a kabinet és a 
diplomáciai testület tagjai, valamint sok ezer főnyi soka-
ság fogadta. Minden ember fején fez helyett kalap volt.51 

„Uraim! A fezviselés eltiltása is szükséges volt. A fez 
úgy ült a fejünkön, mint a tudatlanság, a fanatizmus 
és a gyűlölet jele a civilizáció és a haladás ellen. Fel 
kellett venni a kalapot, hogy megmutassuk, hogy mi is 
beletartozunk a civilizált népek családjába. Szükséges 
volt a tekkék, kolostorok, dervisrendek, mausoleumok 
bezárása és a különböző címek, mint sejk, dervis, cse-
lebi, okkultista, mágus, sírboltőrzők eltörlése. Csak 
ezzel adhattuk bizonyságát, hogy népünket többé nem 
a babonák és előítéletek kormányozzák. Vagy művelt 

nemzetnek számíthattunk-e addig, amíg egy egész had 
sejk, dádé, sejd, bába, emír ült a nyakunkon és amíg 
sorsunkat bűvészek, kártyakeverők, jósnők és amulett 
árusok irányították? Igazolnunk kellett magunkat, hogy 
sem fanatikusak, sem reakciósak nem vagyunk.”52

1929-ben sor került a hagyományos török bugyogó nad-
rágra történő cserélésére. A kormány legújabb rendelete 
előírta, hogy minden török állampolgár köteles rendes eu-
rópai szabású pantallót viselni. Bricseszt viselni szabad 
volt, azonban vigyázni kellett, hogy szabása semmikép-
pen se emlékeztessen a régi török bugyogóra.53

Annak ellenére, hogy az elnök hatalmas szónoklatokat 
tartott a török változásokról, azok szükségességéről és a 
változás kedvező eredményeiről, a fez viselésének betil-
tása miatt sok esetben zavargások törtek ki Törökország-
ban. A zavargások annyira elfajultak, hogy a rendőrséget 
kellett igénybe venni, amely a tömeg nagy ellenállásával 
találta magát szemben úgy, hogy fegyverét kellett hasz-
nálnia.54 Az elnök a szabadság és a jólét előfeltételeként 
a modernizációt, az idővel való haladást mint feltétlen 
szükségességet állapította meg.55 Majd egy merész fordu-
lattal a régi török öltözködés ellen kelt ki, és kimutatta, 
hogy a fez, a burmísz, a turbán stb. nem nemzeti, de nem 
is praktikus viseleti tárgy. Ha a törökök mindenben al-
kalmazkodni akarnak a művelt Nyugathoz, akkor ebbéli 
készségüket azzal kell elsősorban kinyilvánítaniuk, hogy 
követik a nemzetközi életben bevált öltözködési szokáso-
kat is. Ugyanez volt Kamâl véleménye az asszonyok ru-
haviseletéről is.56

A Magyarság című politikai napilap, a magyar keresz-
tény értelmiség egyik vezető orgánuma, a szélsőséges ma-
gyar nacionalizmus egyik korabeli fóruma aggodalmát 
fejezte ki a fez viselésének betiltása miatt.

„Nem a fez teszi a törököt, az igazi török hajadonfővel 
is török, de a magunk sorsát ismerve attól tartottunk, 
hogy aki a nemzeti hagyományú külsőt nem kíméli, az 
rendszerint képes nem kímélni a nemzeti erkölcsi ha-
gyományokat is, s ahol nemtörök a fez, ott könnyen 
nemtörökké válik a fezben születő gondolat is.”57

A fezzel kapcsolatban Atatürk a hadsereg viseletét is meg-
változtatta. Simlédert, napellenzőt rendelt a régi fez elejé-
re, „hogy esőben is jól tudjon célozni”. Ennek inkább az 
volt az indoka, hogy a török katona ne tudjon benne leha-
jolni és a földet megcsókolni.58 Elrendelte, hogy az összes 
állami hivatalnok európai fejviselettel köteles járni, a hi-
vatalokban pedig hajadonfővel, európai módra tartoznak 
köszönteni egymást és a feljebbvalókat.59 A régi elnevezé-
seket is megváltoztatta. 1925. november 7-én a budapesti 
Török Követség közleményt adott ki a magyar közönség 
tájékoztatására, melyben az Esti Kurir szerkesztőségét a 
következők közlésére kérte fel:

„I. A Török Köztársaság követségével vagy kormányá-
val kapcsolatos híradásoknál a magyar sajtóban talál-
kozunk olykor az »ottomán« kifejezéssel. Az »ottomán« 
szó tudvalevőleg, Oszmán nevéből ered, ki az imperi-
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alista és pániszlám ottomán császárság megalapítója 
volt; azé a császárságé, mely 1923. október 29-ike óta 
– a történelemé. Ismeretes, hogy ezen a napon történt 
a Török Köztársaság kikiáltása és az ottomán dinasz-
tia összes tagjai – élén a kalifával – felszólítást kaptak, 
hogy a Török Köztársaság területét hagyják el. A török 
állam ma Török Köztársaság néven, a saját határain 
belül, a társadalmi, politikai és gazdasági újjászületés 
munkájának szenteli magát. 
II. A Török Köztársaságnak Magyarországon két kép-
viselete van: az egyik diplomáciai (VIII., Horánszky 
ucca 12.) és a másik konzuli (VI., Teréz körút 24/b.).
III. A sajtó egy részében a Török Köztársaság kikiál-
tásának évfordulója alkalmával, a török követségen 
október 29-én végbement ünnepséggel kapcsolatosan 
megjelent tudósítások, megemlítik egy török lelkész ne-
vét is. Tudni kell, hogy a Török Köztársaságnak, mely 
teljesen világjellegű, semmiféle egyházi képviselete 
nincs külföldön és így Magyarországon sem jogosult 
valamely török állampolgár magát ily minőségben fel-
tüntetni.”60

Atatürk 1934-ben még egy lépéssel továbbment a for-
radalmi átalakulás útján. 1934. 
június 21-én lépett életbe a csa-
ládnévtörvény Törökországban. 
Ennek értelmében minden török 
állampolgár köteles volt hat hó-
napon belül családnevet válasz-
tani magának. A családneveknek 
azonban nem volt szabad ellentét-
ben lenniük a nemzeti tradíciók-
kal, az erkölcsökkel és a rendszer 
kultúrszükségleteivel. Megtiltotta 
továbbá a törvény azt is, hogy tö-
rök állampolgárok bizonyos gö-
rög családneveket vegyenek fel.61 
A török Nagy Nemzetgyűlés egy-
hangúan megszavazta a belügy-
miniszter által beterjesztett azon 
törvényjavaslatot, amely eltörölt 
minden címet és nemesi rangot, a 
vitézségi érmet kivéve megszűnt-
nek tekintett minden kitüntetést 
is. A külföldi rendjelek elfogadá-
sa és viselése is tilos lett. A katonai 
jellegű pasa címet tábornoki, illet-
ve tengernagyi címmel pótolták. A felekezetek papjainak 
az Isten házán kívül tilos volt papi ruhát viselniük.

„Török testvéreink újítása üdvös példaadás lehetne a 
mi számunkra is, akiken valóságos nemzeti csapás már 
a cím- és rangkórság. Annyi kegyelmes és méltóságos úr 
mozog már itt körülöttünk ebben a szegény, kis ország-
ban, hogy – enyhén szólva – szinte élni se tudunk már 
tőlük. A címek és rangok eltörlésében immáron nemcsak 
Nyugat előzött meg bennünket, hanem Ázsia is.” 62

– írta a baloldali Szabadság.

5. Epilógus

A török nacionalizmusnak – mint politikai tervnek – első 
és legfontosabb indítóoka az Oszmán Birodalom egysé-
gének megőrzése volt,63 de egyidejűleg a Nyugat techni-
kai vívmányait adaptálni kívánták. Ziya Gökalp a korszak 
mérvadó ideológusa szerint64 a török nacionalizmus el-
utasítja a nyugati kultúrát, egyidejűleg azonban imitálja 
a nyugati civilizációs eredményeket és támogatja a helyi, 
ősi identitást. Gökalp nacionalizmusfelfogásában a két 
koncepció (kultúra és civilizáció) nem képvisel egymással 
ellentétes, kizárólagos entitást.65

A török nacionalizmus kétarcú volt. Politikai értelem-
ben a francia nacionalizmushoz, az etnikai elemét illetően 
pedig a német nacionalizmushoz rokonítható. Ha az állam 
és a nemzet keletkezésének sorrendjét vizsgáljuk, akkor 
megállapíthatjuk, hogy míg Németország esetében a nem-
zet megelőzte az államot (a nemzet kereste az államot), 
Törökországban a dolgok történelmi rendje megfordult. 
A modern Török Köztársaság esetében az állam kereste 
a nemzetet.

A török nemzet fogalmát bizonyos ideológiai mérték-
rendszer alapján a köztársaságpárti elit fogalmazta meg, 

mely hipotetikus fogalmat Musta-
fa Kamâl Atatürk a török nemzet-
ben keltette életre. Ebben az érte-
lemben a politikai egység a török 
nemzetállam egységében valósult 
meg. A nemzeti identitás alapkö-
vét pedig a török állam osztha-
tatlansága, egységes nemzete és 
határai irreverzibilitása alkotta.66

A török nacionalizmus tehát 
látványosan paradox. Ez a para-
dox jelleg eredményezte a nyu-
gati civilizáció iránti gyűlöletet, 
egyben a nyugati civilizáció má-
solását.67 Emellett a török nacio-
nalizmus nem jelentette a törökök 
nemzeti öntudatra ébredését. 
Éppen ellenkezőleg. Ez egy ér-
telmiségiek által véghezvitt terv 
megvalósítása volt, tele a máso-
lással, adaptációval. A civilizáció 
mint kozmopolita elem és a helyi 
kultúra együttes jelenléte a török 
nacionalizmusban az értelmiségi 

alkotómunka eredménye volt, akik felvetették az évszáza-
dos babona és irracionális népi vallásosság átalakításának 
kérdését, és a nyugati eredményeket a keleti spiritualitás-
sal vegyítették.68 

Törökország soknemzetiségű állama vallásilag, nyel-
vileg is összetett képet (törökök, kurdok, bosnyákok, al-
bánok, cserkeszek, arabok) mutatott. Habár az ország 
muszlim többsége sem volt homogén, az új köztársaság 
alapítói mégis arra törekedtek, hogy egységes nemzetálla-
mot hozzanak létre, amelynek a lakosai muszlimok, törö-
kül beszélnek és a török kultúrát favorizálják. Az egypárt-
rendszer központi kérdése az volt, hogyan egységesítse a 

Kamâl Atatürk és felesége, Latife Uşaki 69
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köztársaság etnikailag, kulturálisan, és nyelvi szempont-
ból megosztott lakosságát, és hogyan alkosson homogén 
nemzetállamot.70 Ez a szintézis azonban némi iróniával a 
laicista nyugatosodás érdekében kialakított nemzeti iden-
titással a nem muszlimok kizárásához vezetett.

Kamâl Atatürk Magyarországnak államférfiúi viselke-
dési mintát is adott. A sajtó nem is annyira a reálpolitiká-
ját, hanem a meg nem alkuvó hősies kitartását értékelte. 
A magyar sajtó olyan hősként írta le Atatürköt, amelyből a 
legegyszerűbb olvasó is félreérthetetlen áthallásokat kap-
hatott az eredményes török revizionisták példaképül állí-
tásáról. Az atatürki képet a külpolitikai tudósítás mellett 
a magyar revizionizmus lélegeztetőgépeként használták. 
Törökország Lausanne-ban is példát statuált az egész vi-
lágnak azzal, „hogyan tépi össze a nemzeti öntudat, az 
egységes megmozdulás, az igazságtalan és mindenképpen 
teljesíthetetlen békeszerződést”,71 mely

„nem egyoldalú diktátum, mint amilyen a sevresi volt, 
s amilyenek lebéklyózva tartanak bennünket és bal-
sorsunk többi osztályosait. Sevresben még vádlottként 

kezelték Törökországot, amely előtt a bírák megfölleb-
bezhetetlen ítéletet hirdetnek ki, Lausanne-ban mint 
egyenrangú tárgyaló fél jelent meg, aki nem tűr pa-
rancsszót és az ellene emelt vádakra súlyos viszontvá-
dakat emel”.72

Törökország európai állammá alakul Kamâl Atatürk, a 
hadsereg dicső vezetőjének és tehetséges államférfinak 
segítségével. Wladimir Giessl szerb rendkívüli követ ki-
fejtette, hogy

„Nem tagadom, hogy az utóbbi években, figyelve Ke-
mál Atatürk reformációs tevékenységét – amit követke-
zetesen rákényszerített az emberekre – megkérdeztem 
magamtól, hogy az ilyen szélsőséges, radikális refor-
mprojektek sikeresek lesznek-e? Jól ismerem Törökor-
szágot, de nem vagyok tisztában azzal, hogy mekkora 
munkára van szükség ahhoz, hogy meggyőzze az em-
berek tömegeit az új kultúra előnyeiről. Nem reméltem, 
hogy Kemál Atatürk erőfeszítései sikeresek lesznek, de 
bevallom, tévedtem.”73

Siska, Katalin (Szűcs, Lászlóné)
Gedanken zu den spezifischen Elementen des Erneuerungsnationalismus der jungen  
Türkischen Republik und deren Widerhall in Ungarn (Zusammenfassung)
Nach den Gedanken von Mustafa Kamâl Atatürk, der der 
Träumer der Türkischen Republik war, ist die Nation eine 
Gemeinschaft, die auf einem gemeinsamen politischen 
Leben, einer gemeinsamen Sprache, einem gemeinsamen 
Gebiet, gemeinsamen Vorfahren, historischer Zusammen-
gehörigkeit und Moral basiert. Die Religion gehört nicht zu 
den die Nation verbindenden Kräften. Stattdessen soll man 
den Wert auf das gemeinsame Moral und den gemeinsamen 
Wunsch legen, damit sie eine Nation bilden. Nach Mustafa 
Kamâl werden die Nationen, die zum Nationalbewusstsein 
nicht erwachen, zur Beute anderer Nationen. Die türkische 
Nation, die als eine Republik regiert wird, ist ein Staat. 

Andrew Orridge meint, „die renovierende Nationali-
tät” in der Türkei diente als eine Gelegenheit dazu, dass 
sie sich in einer alten Kultur, die den Zerfall drohte, 
an der Peripherie der Weltwirtschaft einigt. Deswegen 
benötigte sie die Kohäsion, damit sie aus verschiede-
nen Gründen nicht zum Raub der europäischen Politik 
wird. Die Nationen des Osmanischen Reiches existier-
ten schon lange als ethnische Gemeinschaften, deshalb 
konnte der Nationalismus der Türkischen Republik da-
rauf leicht bauen. Die nationale Erneuerung brach mit 
den Symbolen der Vergangenheit durch und durch ab, 
gleichzeitig knüpfte sie eng an ihre frühere Großheit an. 

Mustafa İsmet İnönü török elnök (1938–1950)74
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Diese Form der Nationalität setzte die Herstellung der 
neuen staatlichen Identität zum Ziel. Das Interesse für 
die türkische Nationalität reichte in Ungarn vor allem 
an die Einführung der neuen nationalen Symbole, sowie 
an den Stand der Deutung der Erfolge der revisionisti-
schen Bestrebungen, und der ungarisch-türkischen Par-
allele. Die Türken kamen auf neue und kühne Wege auf 
dem Gebiet des Ausbaues ihrer Selbstverteidigung und 
Selbstzweckheit, im dessen Laufe fand die Türkei den 

Weg zu ihrer Heilung in dem Nationalismus, schreibt 
Endre Bajcsy-Zsilinszky.75 
Im Aufsatz studiere ich die sich um die türkische Nation 
gruppierenden Attitüden (sowie die nationalen Gefühle, 
die Liebe der Nation, der nationale Stolz, die nationalen 
Symbole, die nationale Präferenz, die nationale Superiori-
tät und die Nationalismus) hervorhebend diejenigen Ele-
mente, auf die sich die ungarischen Bestrebungen suchend 
nach Selbstbestätigung konzentrierten.
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1. Bevezetés

A z első világháború megvalósította a román nem-
zeti és állami célokat, megalakult ‒ gyakorlatilag 
valamennyi románok által lakott területek egyesí-

tésével ‒ mind a korabeli, mind a jelenlegi köztudat ál-
tal Nagy-Romániaként azonosított állam. Nagy-Románia 

több elődállam komplex nemzetiségi viszonyait örökölte 
meg1 alig két év leforgása alatt, így különös nemzetisé-
gi kihívással szembesült, amelyet a kisebbségek szám-
arányától független egyéb aspektusok is kiegészítettek, 
különösen az eltérő jogrendszer,2 a gazdasági fejlettség, 
valamint a vallásszabadság kérdéseit illetően. A történel-
mi események jogi szempontú vizsgálata kivételes jelen-
tőséggel bír, jelen esetben pedig figyelemmel arra, hogy 
a területében megnövekedett Romániához került kisebb-
ségek közül ‒ mindmáig ‒ a legnagyobb lélekszámú a 
magyar nemzetiség, a jelen tanulmány arra tesz kísérletet, 
hogy felvázolja az új román állam kisebbségi jogát érintő 
fontosabb történeti és alkotmányjogi alapokat.

Nagy-Románia esetében a békeszerződések által meg-
növekedett államterület, a gazdasági és a társadalmi 
változások3 és a korábbi, 1866. évi Alkotmány ‒ tételes 
alkotmányjogi szabályokkal összeegyeztethetetlen ‒ ren-
deleti úton való módosításai egyaránt indokolták4 egy új 
alkotmány elfogadását. Az 1923. évi alkotmányozás so-
rán a tudományos élet és a politikum képviselői5 egyaránt 
lényeges elképzeléseket és javaslatokat fogalmaztak meg, 
beismerve az 1866. évi Alkotmány súlyos fogyatékossá-
gait, egyben meghatározva azt az igényt, hogy az új ál-
lam új alaptörvénye egy valódi alkotmányosság alapja 
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