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1
Ez az esszé a magyar–német geopolitikai viszony szempontjából külö-

nösen releváns idõszakokat – 1848–49, 1867, 1914–1918 és 1938–1944 –
tartja szem elõtt.1

Bevezetõben szeretném leszögezni, hogy a nemzetállam fogalma felfo-
gásomban a modern kori független és szuverén államot mint nemzetközi
jogi szubjektumot jelöli. (Ez azt jelenti, hogy az adott állam minden állam-
polgára a nemzet mint elismert nemzetközi jogi entitás és így végered-
ményben „a nemzet” vagy „egyetlen nemzet” része, függetlenül attól,
hogy egyes állampolgárok vagy az állampolgárok egyes csoportjai „a nem-
zet” részének tekintik-e magukat vagy sem.)2 Ennek értelmében az 1867 és
1918 közötti Magyarország nem volt nemzetállam, mert csupán a közös
állam – Ausztria–Magyarország – alkotórészeként lehetett a nemzetközi
jog szubjektuma, azaz független és szuverén állam. 

A nemzeti állam fogalma ugyanakkor a nemzetállam belpolitikai dimen-
zióját jelöli. Tartalma pedig az a deklarált vagy nem deklarált hatalmi-poli-
tikai cél, hogy az uralkodó, vagyis az állammal azonos nemzetnek mint az
állam „saját” nemzetének a hegemóniáját egyrészt fenntartsák, másrészt 
folyamatosan megerõsítsék és elmélyítsék azokkal a nemzetiségekkel vagy
kisebbségekkel szemben, amelyek – pontosabban amelyek szellemi és poli-
tikai elitjei – nem tekintik magukat az uralkodó nemzet részének.   

A nemzetállam normatív fogalom, de a pusztán jogi dimenzión túlme-
nõen a nemzetközi jogi elismertség miatt pozitív egzisztenciája is van. 
A nemzeti állam esetében a helyzet ennél valamivel bonyolultabb. Alap-
vetõen ez is normatív – jogi – fogalom, de belpolitikai értelemben csak
részleges elismertséggel rendelkezik. A magyar politikai nemzet kiegyezés
után „instituált” fogalma ilyen jellegû volt, ami azonban nem jelenti azt,
hogy teljes mértékben fikció lett volna. A magyar politikai elit itt két ko-
moly problémával szembesült: egyrészt hiába tekintette ezt a fogalmat a
magyar parlament túlnyomó többsége „valóságosnak”, mivel ez a többség
még a demokrácia 19. századi – korlátozott – standardjai értelmében sem
volt reprezentatív, e „valóság” problematikus mivolta mindenki számára
nyilvánvaló volt. A másik probléma még súlyosabb volt: az ti., hogy a ma-
gyar politikai nemzet mögött álló legfõbb „érvnek”, vagyis a magyar „nem-
zetiség”-nek sem volt többsége az országban (ország alatt itt és a további-
akban mindenütt a szûkebb, azaz Horvátország és Szlavónia nélküli ún.
történelmi magyar anyaországot értem).
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Amikor ez a helyzet 1900-ra megváltozott (vagyis a magyar anyanyel-
vû lakosság a „saját” országában többségbe került), vele együtt a magyar
nemzeti állam belsõ geopolitikai erõviszonyai is megváltoztak. Ettõl kezd-
ve a magyar nemzeti állam belsõ elismertsége átlépte azt a kritikus küszö-
böt, amelyen túl már valóban észszerû politikai célként lehetett kitûzni a
magyar hegemónia fokozatos elmélyítését.3 Ez a pozitívum azonban azzal
a negatívummal társult, hogy a magyar nemzeti állam 1900 és 1918 közöt-
ti fokozatos kiteljesedésére egy olyan idõszakban került sor, amikor a szó
szoros értelmében vett magyar nemzetállam még nem létezett. Trianon
után megfordult a helyzet: Magyarország ekkor már független és szuverén
nemzetállam volt, viszont nem lehetett nemzeti állam, mert a magyar
nemzet jelentõs szegmentumai a magyar állam határain kívül kerültek, és
ezzel elvesztették korábbi hegemón pozíciójukat. 

A magyar „nemzetiségi” többség elérésére nagy szükség is volt, mert
Magyarország külsõ geopolitikai helyzete a 20. század elsõ évtizedében
alapvetõen megváltozott: Németország volt továbbra is a fõ geopolitikai
háttér, de ez most kizárólagossá vált, mert a Németország ellen (de nyil-
ván nem kizárólag ezért) összefogó nagyhatalmak immár nemcsak Magyar-
országot tekintették a vilmosi Birodalom hinterlandjának, hanem az egész
Monarchiát.

A kérdés alapos megvilágítása a külsõ és a belsõ geopolitika szempont-
jainak együttes alkalmazását igényli.4 A külsõ geopolitikai szempontok
közül megemlítem a nagyhatalmak világpolitikai szerepét és egymáshoz
való viszonyát, továbbá a Magyarország és a nagyhatalmak és a Magyar-
ország és a Balkán közötti viszonyt. A belsõ geopolitika körébe tartozik 
a Magyarország és Ausztria, valamint a Magyarország és Horvátország kö-
zötti viszony, a magyar nemzeti hegemónia és a nemzetiségi kérdés, a
magyar–zsidó viszony és végül, de nem utolsósorban a magyar demokrá-
cia és a választójogi reform kérdése. 

2
A modern magyar nemzet mint politikai közösség, vagyis a magyar

nemzeti állam sorsa születésétõl (1848 áprilisától) megsemmisüléséig
(1918 októberéig) az európai és ezen belül a német geopolitika5 függvénye
volt. Élt hetven évet, mondhatnánk, ami ha nem is „szép” kor, de kevés-
nek sem kevés, ha egy ember életére gondolunk. Egy állam azonban ennyi
idõ alatt éppen csak felcseperedhetett. Ez nem kis teljesítmény, különösen
ha meggondoljuk, hogy a világosi fegyverletételtõl a kiegyezés megkötésé-
ig a magyar nemzet csak virtuálisan alkotott politikai közösséget, 1867-tõl
pedig fennállt ugyan mint állam, de külpolitikai, védelmi és gazdasági 
tekintetben nem volt teljesen független, pontosabban nem önmagában, 
a maga uraként volt független és szuverén. […]

A kiegyezés geopolitikai dimenziója túlmutat annak politikai dimenzi-
óján. Utóbbi arra vonatkozott, hogy Magyarország államjogi helyzete meg-
változott, illetve rendezõdött az osztrák birodalmon belül. Amikor
Palmerston angol miniszterelnök Bismarckhoz hasonlóan már a hatvanas
évek elején arra biztatta az osztrákokat, hogy a saját érdekükben egyezze-
nek meg a magyarokkal, kizárólag ezt a politikai dimenziót (vagyis Auszt-
ria pozíciójának a megerõsödését) tartotta szem elõtt. És ebben a – pusz-
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tán politikai – kontextusban Ausztria megengedhette magának, hogy Pal-
merston tanácsától ugyanúgy eltekintsen, mint ahogy a Bismarcktól vagy
akár a III. Napóleontól jövõ sugallatoktól is (a francia diplomácia ugyanis
szintén támogatta az osztrák–magyar megegyezést). 

A kiegyezés geopolitikája osztrák részrõl abban mutatkozott meg, hogy
Bécs – Königgrätz után – kénytelen volt kiegyezni a magyarokkal, vagyis
stabilizálnia kellett az immár Németországon kívül került Monarchiát.
Magyar szempontból viszont abban, hogy a magyar államiság (és ezzel a
történelmi Magyarország fölötti magyar szupremácia) újjáteremtésére
csakis akkor és annyiban kerülhetett sor, amikor és amennyiben a Porosz-
ország körül megszervezõdõ új német állam megjelent a színtéren mint
Ausztriát (Magyarországgal együtt) a saját érdekszférájához vagy befolyá-
si övezetéhez tartozónak tekintõ új európai nagyhatalom.6

Az „ár” tehát, amit Magyarországnak a kiegyezésért cserébe „meg kel-
lett fizetnie” politikai értelemben (és Ausztria felé!), a teljes – állami – füg-
getlenségrõl való lemondás volt, geopolitikai értelemben pedig a
porosz–német állam Ausztriával, illetve most már Ausztria–Magyaror-
szággal szembeni hatalmi fölényének legalább hallgatólagos elfogadása.
És Magyarország szempontjából ez utóbbi vonatkozásnak volt nagyobb 
jelentõsége (akár tudatában voltak ennek akkor a magyar politikusok, akár
nem), sok minden egyéb mellett azért is, illetve elsõsorban azért, mert eb-
ben benne rejlett nemcsak a magyar nemzeti állam megerõsödésének, 
hanem a nemzeti és állami, egyszóval a nemzetállami függetlenségnek a
német geopolitikai függõség fenntartása melletti lehetõsége is.

3
A magyar–német viszony geopolitikai dimenziója 1914-ben, az elsõ vi-

lágháború kitörése elõtti kritikus napokban tárult fel a maga kíméletlen
tisztaságában. Berchtold osztrák–magyar külügyminiszter mindenképpen
hadat akart üzenni Szerbiának, de Tisza István magyar miniszterelnök el-
lentmondott neki. „Berchtold – írja Taylor – helyre akarta állítani a Mo-
narchia presztízsét; Tiszát csak Nagy-Magyarország érdekelte. Mint elõtte
Kossuth, õ is Németországot, nem Bécset tekintette Magyarország szövet-
ségesének, és nem sajnálta volna túlságosan a kettõs monarchia összeom-
lását, amennyiben Nagy-Magyarország fennmaradhat. Berchtold azzal
törte le Tisza ellenállását, hogy Németországhoz fordult támogatásért. 
Tisza akkor már nem ellenkezhetett, amikor immár nem Bécs, hanem Ber-
lin szorgalmazta a háborút.”7

Taylor itt – ami Tiszát illeti – egy az elsõ világháború idején rögzõdött
brit sztereotípiát variálva erõsen túloz. Tisza István határozottan
magyarcentrikus politikát folytatott ugyan, de a magyar nemzeti állam
„függetlenségé”-vel egyidejûleg õ a dualista szerkezetû Monarchia nagy-
hatalmi státusához is rendületlenül ragaszkodott, és ebben – végsõ soron
– nemcsak a magyar „nagyhatalmiság”, hanem a német hegemóniával
szembeni önállóság biztosítékát is látta.8 Ez az álláspont két szempontból
is súlyosan ellentmondásos volt: egyrészt a dualizmus egyértelmûen kor-
látozta a magyar szuverenitást, tehát a dualista struktúrán belül nem be-
szélhetünk „független” Magyarországról, másrészt 1915 õszére nyilvánva-
lóvá vált, hogy a Monarchia addig is csupán látszólagos nagyhatalmi állá-94
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sa gyakorlatilag megszûnt, és a németek ennek a helyzetnek egyre inkább
érvényt is kívántak szerezni. 

Egy bizonyos szempontból azonban Taylor mégiscsak pontosan fejezte
ki a lényeget: azt ti., hogy a világháború kitörésének pillanatától Magyar-
ország immár nemcsak általános geopolitikai értelemben függött Néme-
tországtól, hanem a kormányzati politika szintjén is – sokszor a bécsi kor-
mány irányvonalával ellentétben – egyre inkább Berlin felé orientálódott.
Amikor pedig 1916 novembere után Ferenc Józsefet Károly követte a tró-
non, és egyre inkább úgy tûnt, hogy az alkotmányos kormányzás útjára
visszatérõ Ausztria – belsõ, strukturális okokra, mindenekelõtt az egysé-
ges nemzeti állam hiányára visszavezethetõen – a dezintegrálódás felé
sodródik, Magyarországnak nem maradt más választása, mint a politikai
függetlenség irányába való elmozdulás. Ha Németország 1918 õszén leg-
alább a keleti fronton ura maradt volna a katonai helyzetnek (mint ahogy
sajnos nem maradt az), Magyarország – Németország oldalán állva – való-
ban elnyerhette volna állami függetlenségét, mégpedig területi integritá-
sát megõrizve. (Ebben az esetben még idejében kiderült volna, hogy a Kár-
olyi-féle politika, amely az antant oldalán remélte megõrizni a területi in-
tegritást és elérni a függetlenséget, tökéletes illúzió és politikai vakvágány
volt.) Elnyerhette volna, mondom, de – Tisza István és a magyar politikai
elit túlnyomó részének mély meggyõzõdésével ellentétben – nem nagyha-
talomként, hanem csakis „kis állam”-ként. Ennek tudomásulvétele a né-
met nagyhatalmi státusból és kontinentális hegemóniából adódó konzek-
venciák levonását is elkerülhetetlenné tette volna, de valószínûleg nem
vezetett volna egy olyan gyarmati helyzethez, amitõl például, a Társada-
lomtudományi Társaság 1916 tavaszán megtartott Közép-Európa-vitáján
Ágoston Péter, a nagyváradi Jogakadémia tanára tartott.9

Hogy Magyarország és Ausztria (mindkettõ a maga külön-külön szem-
pontjai és érdekei miatt) geopolitikai értelemben rá voltak utalva Néme-
tországra, az vitathatatlan. Ahhoz sem férhet kétség, hogy Németország is
rá volt utalva Ausztria–Magyarországra mint „független nagyhatalom”-ra,
legalábbis addig, ameddig érdekében állott az európai egyensúly valami-
lyen szintû fenntartása, azaz ameddig érdekében állott a háború elkerülé-
se. Az feltehetõ volt ugyanis, hogy az osztrák–német tartományok (ide ért-
ve a geopolitikai szempontból rendkívüli fontosságú Tengermelléket és
Csehországot is) Németországgal való túl korai egyesítése oda vezetett
volna, hogy a többi európai nagyhatalom (Franciaország, Oroszország,
Nagy-Britannia és Olaszország) összefog Németország ellen, és háborút
kezd ellene. 

Végül is a nem csupán hipotetikus, hanem valóságos háborút az idéz-
te elõ, hogy az európai nagyhatalmak 1905 körül megértették: Ausztria–
Magyarország mindenképpen a német geopolitikai érdekkör része, és csak
idõ kérdése, hogy elõbb csak gazdasági, majd politikai formában is Német-
országhoz kapcsolódjon. Ezért összefogtak a veszélyes iramban és irány-
ban fejlõdõ Németország és szövetségese, Ausztria–Magyarország ellen
(Olaszországnak ebbõl a szempontból nem volt jelentõsége), és a „balká-
ni forgatókönyvet” alkalmazva10 teljesen „bekerítették” a német hegemó-
niájú közép-európai hatalmi tömböt. Ebben a kölcsönös csapdahelyzet-
ben nagyon valószínûvé vált a háború kitörése,11 hiszen abban mind Né-
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metország és Ausztria–Magyarország az egyik oldalon, mind pedig Fran-
ciaország, Oroszország és Nagy-Britannia a másik oldalon alapvetõen 
érdekelt volt.12

Végül még egy aspektusra kell itt rávilágítanunk. Nem kétséges, hogy
Magyarország geopolitikai értelemben rá volt utalva Németországra. De
vajon a „hatalmas” Németország is rá volt-e utalva a nála sokkal gyengébb
és geopolitikai szempontból önálló szereplõnek, azaz tényleges nagyhata-
lomnak még a Monarchia osztrák felénél is kevésbé tekinthetõ Magyaror-
szágra? Azaz beszélhetünk-e magyar–német és német–magyar vonatko-
zásban kölcsönös geopolitikai egymásrautaltságról? 

Feltétlenül beszélhetünk, ugyanis Németországnak nagyon is fontos
érdeke fûzõdött ahhoz, hogy – szükség esetén – Magyarországra mint
Ausztriától független politikai tényezõre számíthasson. 

A kiegyezés idején és azt közvetlenül követõen Bismarck Magyaror-
szággal kapcsolatos politikáját Ausztria magatartása határozta meg. „Ami
a magyarországi hangulatot illeti – írta 1867. október 15-én –, az a kíván-
ságunk, hogy az a lehetõ legkedvezõbb legyen az õ [Beust] és vállalkozá-
sának sikere számára. Annak szüksége, hogy Magyarországra más szem-
mel nézzünk, egyedül Ausztria velünk szembeni agresszív politikája révén
állhatna elõ.”13 (Kiemelés tõlem – M. G.) Bismarck itt nyilvánvalóan ma-
gát a kiegyezést nevezi Beust „vállalkozásá”-nak, ezzel is jelezve, hogy azt
– politikai értelemben – egyáltalán nem tekinti a sajátjának. 

Ne feledjük el, hogy 1866 júniusában, tehát pár héttel Königgrätz elõtt
Bécsben francia–osztrák szerzõdést írtak alá, amelyben Ausztria arra kö-
telezte magát, hogy a francia semlegességért cserébe, osztrák gyõzelem
esetén a Rajna-bal parti – porosz szempontból létfontosságú – területeket
átengedi Franciaországnak. Az pedig, hogy 1866 októberében éppen Beust
volt szász miniszterelnököt, Bismarck korábbi fõ ellenlábasát nevezték ki
osztrák külügyminiszternek, azt bizonyította, hogy Ausztria a Poroszor-
szággal szembeni vereséget egyáltalán nem tekintette véglegesnek.

Ebben a rendkívül feszült „belnémet” politikai helyzetben került tehát
sor a kiegyezésre, amelyet – következésképp – úgy is értelmezhetünk,
hogy a lépéskényszerbe került Ausztria a magyar politikai elit támogatá-
sával rendezte sorait, hogy megtehesse a szükséges ellenlépéseket a „fe-
nyegetõ” porosz túlhatalommal szemben.14 Ez felveti azt az érdekes kér-
dést, hogy amennyiben a magyar politikai elit (a Deák vezette Jobbközép
és a Tisza Kálmán mögött felsorakozott Balközép) a Königgrätz és Sedan
közötti kritikus idõszakban egységesen lép fel, vajon nem érhette volna-e
el azt, hogy az ún. közös ügyek kategóriájában szereplõ hadügyet törvé-
nyileg úgy szabályozza, hogy az a magyar nemzeti érdekeknek inkább
megfeleljen. Magyarországnak a perszonális unióhoz közelebb álló státu-
sát Bismarck és Poroszország kifejezetten támogatta, és csak akkor mon-
dott le róla, amikor a magyar parlament a véderõtörvényt elfogadta.15 Így
az a bismarcki politika, amely a magyar radikális ellenzék többé-kevésbé
burkolt támogatására, tehát csupán egyfajta politikai nyomásgyakorlásra
szorítkozott, a hivatalos politika rangjára emelkedhetett volna. Ehhez
azonban Deákéknak félre kellett volna tenniük az új porosz (német) nagy-
hatalommal szembeni fóbiáikat és elõítéleteiket (amit a késõbbiekben
úgyis félretettek, anélkül, hogy azért kaptak is volna valamit), és nem96
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utolsósorban a kiegyezéssel – a magyar politikai elit meghatározó részé-
nek geopolitikai percepciója szerint – újjászületõ magyar nagyhatalmi stá-
tus illúzióját is.          

Magyarország fontossága (Németország szempontjából) az elsõ világ-
háború – mármint a „német gyõzelemmel” végzõdõ háború – után két vo-
natkozásban is megmutatkozott volna. Egyrészt a politikailag független és
egységes, geopolitikai értelemben pedig a német érdekszférában elhelyez-
kedõ Magyarország megkönnyítette volna az egységes Nagy-Németország
szinte biztosra vehetõ kialakulását (hiszen német gyõzelem esetén a bel-
politikailag teljesen megbénult Ausztria német tartományaiban és a cseh-
országi németek körében az Anschluss iránti igény még sokkal elemen-
tárisabb erõvel mutatkozott volna meg, mint amennyire a vereség utáni
maradék Ausztriában, a teljes politikai spektrumot átfogva megmutat-
kozott16), másrészt a nagyhatalmi státus illúzióját elveszítõ „kis-Magyaror-
szág” (értsd: a Horvátország nélküli történelmi magyar anyaország) fontos
stabilizáló szerepet játszhatott volna a német dominanciájú Közép- és
Délkelet-Európában. 

A virtuális német világháborús gyõzelemmel mint kontrafaktuális va-
lósággal Niall Ferguson egyik tanulmánya17 foglalkozik. E kérdés felveté-
sére elsõsorban módszertani okokból van szükségem. Nekem pontosan
elég annak valós lehetõségként való felmutatása, hogy Németország meg-
nyerhette volna a háborút, mert ezzel (is) alá szeretném támasztani azt a
már többször leszögezett tézisemet,18 hogy a 20. század eleji (vagy ha úgy
tetszik, az 1848 és 1918 közötti) magyar történelmet (beleértve a „nagy há-
ború” történelmét is) alapvetõen nyitott folyamatként kell értelmezni, az-
az nem „vigasztalhatjuk” magunkat azzal, hogy az események „elkerülhe-
tetlenül haladtak a katasztrófa felé”. Pontosan ebben – a nyitottságban,
hogy lehetett volna másképp is – rejlik a dolog feloldhatatlan tragikuma. 
A bizonyos értelemben máig tartó nyitottság felmutatása azt jelenti, hogy
ez volt az egyetlen esélyünk, amelyet a geopolitikai nagykerék forgandó-
sága miatt elveszítettünk, és – nemzeti államként – már csak úgy „szerezhe-
tünk vissza”, azaz veszíthetünk véglegesen el, ha a határon túli magyarok-
nak a mai Magyarországot hazájuknak érzõ – kisebb? nagyobb? – részét
a „csonka ország”-ba integráljuk.19

4
Volt azonban egy történelmi pillanat – 1938 és 1944 között –, amikor

úgy tûnt, hogy a történelmi magyar anyaország magyar „nemzetiségi”
szempontból meghatározó részét és ezzel a valódi magyar nemzeti állam
újjáteremtésének az esélyét mégiscsak visszakaptuk. 

Az 1938 novembere és 1941 áprilisa közötti visszacsatolásokkal együtt
Magyarország területe 171 753 négyzetkilométer, lakosságának száma pe-
dig 14 843 279 lett (utóbbi 1942. december 31-i adat).20 Ez a Magyarország
– mindkét vonatkozásban – közelebb állt a Horvátország nélküli Magya-
rországhoz (282 870 négyzetkilométer és – 1910-ben – 18 264 500 lakos),
mint az ún. Csonka-Magyarországhoz (93 073 négyzetkilométer és 7 615 117
– 1910 – lakos). Szintén az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg, hogy a
2. bécsi döntés (1940. augusztus) utáni Románia területe 189 711 négyzet-
kilométer, lakosságának száma pedig 12 678 243 volt.21
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A visszacsatolások geopolitikai kontextusával itt nem kívánok foglal-
kozni. Csupán annyit jegyzek meg, hogy ezekre a magyar szempontból lét-
fontosságú változásokra csakis azért kerülhetett sor, mert Németország az
európai kontinensen hegemón helyzetbe került. A geopolitikai kontextus-
hoz tartozik az is, hogy 1939 augusztusától – vagyis a 2. világháború kitö-
résétõl – 1941 júniusáig – a Szovjetunió elleni német támadásig – Német-
ország az európai hegemóniát a Szovjetunióval megosztva és azzal meg-
egyezve gyakorolta.22 Ez – többek között – azt is jelentette, hogy a Szovjet-
unió – ebben az idõszakban – hallgatólagosan elismerte és jogosnak tekin-
tette a magyar területgyarapodásokat, amelyek így nem tekinthetõk csu-
pán a német (és olasz) „hatalmi önkény” megnyilvánulásának, hanem
megvolt a maguk európai geopolitikai racionalitása.          

Mivel a területi változások révén Magyarország az ún. tömbmagyarság
valamennyi szállásterületét visszakapta, az 1938 novembere és 1944 már-
ciusa közötti országot az 1900 és 1918 közötti magyar nemzeti állam foly-
tatásának tekinthetjük. 

Nem tekinthetjük viszont annak attól a pillanattól kezdve, amikor a
„magyar nemzeti állam” a magyar „nemzetiség” egyik fontos komponen-
sét, a magyar zsidóságot kirekesztette magából. Ez a „fontosság” 1900 és
1918 között a magyar politikai elit és az egész magyar közvélemény túl-
nyomó többsége számára nyilvánvaló volt.23

1919 után az egymást követõ zsidótörvények súlyosan korlátozták 
a magyarországi zsidók jogait, de 1944 márciusáig a magyar állam a ma-
gyar zsidóságot nem iktatta ki a magyar nemzetbõl. Az 1941-es népszám-
lálás adatai szerint az összlakosság 77,5%-a magyar, 7,5%-a román, 4,9%-a
német és 3,8%-a ruszin anyanyelvû volt. Jiddis anyanyelvûnek 126 312
személy tekintette magát (0,9%), és ezzel lényegében megegyezett a zsidó
nemzetiségûek száma, illetve aránya (a németek esetében elég jelentõs
különbség volt a német anyanyelvûek javára, ami azt jelenti, hogy a né-
met anyanyelvûek egy része magyar nemzetiségûnek vallotta magát akkor
is, amikor komoly nyomás nehezedett rájuk, hogy német nemzetiségûnek
vallják magukat). A magyar nemzetiségûek aránya 80,9% volt (11 881 455
személy).24 A zsidóság túlnyomó többsége tehát nemcsak a politikai érte-
lemben vett magyar nemzetnek, hanem a magyar nemzetiségnek is része
volt.25 Ami azt jelenti, hogy a magyar állam 1944-ben megszûnt nemzeti
állam lenni, és faji alapon álló etnikai állammá degradálódott, ennek is-
mert következményeivel. Nemzetállam pedig azért nem lehetett, mert 
a német megszállást követõen már nem volt szuverén.    

Végül még egy – talán nem lényegtelen – megjegyzést tennék. Alapté-
zisem – a magyar–német geopolitikai viszony meghatározó jelentõsége a
magyarság és különösen a magyar nemzeti állam sorsa szempontjából –
érvényességét nem érinti az a tény, hogy egy adott helyzetben vagy idõ-
szakban ez a viszony éppen elõnyös vagy hátrányos (esetleg egyenesen
katasztrofális) volt számunkra. A lényeg az, hogy ez határozta meg a sor-
sunkat az 1848 és 1944 közötti egész évszázad folyamán.     
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JEGYZETEK
1. Az itt közölt szöveg a fogalomtisztázó bevezetõt, a kiegyezésrõl szóló rész végét, valamint az
1914–1918 és az 1938–1944 közötti idõszakot öleli fel.
2. Ez még a deklaráltan multinacionális államok esetében is így van. Cameron (konzervatív) brit mi-
niszterelnök például a kormánya programját a parlamentben 2015. május 27-én bemutató királynõi
beszéd elé írt bevezetõjében így fogalmazott: „put simply: a One Nation Queen Speech from a One
Nation Government”, annak ellenére, hogy Nagy-Britanniában négy nemzet – az angol, a skót, a wa-
lesi és az északír – létezését ismerik el hivatalosan. (Vö. https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/430149/QS_lobby_pack_FINAL_NEW_2.pdf)
3. A magyar anyanyelvû lakosság 1900-ban elért 51,4%-os aránya 1910-re 54,4%-ra nõtt, és ez a trend
(mármint, hogy miközben az összlakosság tíz év alatt csak 8,5 %-kal, a magyarok aránya majdnem a
duplájával, 15%-kal nõtt) 1918-ig bizonyíthatóan folytatódott, és még néhány évtizeden keresztül min-
den bizonnyal folytatódott volna, ha nem szól közbe a geopolitika.  (Ebben a folyamatban az a különö-
sen figyelemre méltó, hogy miközben az ortodox és részben görög katolikus vallású románok, szerbek
és ruténok növekedési aránya is jócskán alatta maradt a magyarokénak, a magyarokkal azonos vallású
németek és szlovákok számaránya 4,8, illetve 2,8 %-kal csökkent. További fontos adat, hogy 1910-ben
a magyar anyanyelvû lakosság közel 10%-a – az összlakosság 5%-a – zsidó vallású volt.)
4. Ugyancsak a külsõ és a belsõ geopolitika módszertanának együttes alkalmazásából született Az er-
délyi kérdés címû 1997-es esszém is (lásd az Alternatívák könyve. IV. Erdélyi alternatíva – Pro
Philosophia Kiadó, Kvár, 2018 – címû kötetben).
5. A klasszikus (mackinderi alapvetésû) geopolitika kulcsfogalmairól lásd Molnár G.: Halford John
Mackinder, az angolszász geopolitikai iskola megteremtõje. In: Csizmadia Sándor – Molnár Gusztáv –
Pataki Gábor Zsolt: Geopolitikai szöveggyûjtemény. Stratégiai és Védelmi Kutató Hivatal, Bp., 2000.2

13–15. – Ami a geopolitikát mint kifejezést illeti, egyetértek  Herfried Münklerrel, aki szerint az
„meghatározott hatalmi viszonyok földrajzi konstellációinak politikai implikációit jelöli”. (H.
Münkler: Der Grosse Krieg. Die Welt 1914 bis 1918. Rowohlt, Berlin, 2014. 866.)  
6. Bécs ezt, vagyis hogy Ausztria csak német támogatással maradhat fenn – véglegesen és egyértel-
mûen – csak Franciaország 1870 õszi veresége után értette meg. Ferenc József október 1-jén gratulált
Schweinitz porosz követnek a gyõzelemhez, és a következõket mondta neki: „Nem várhatja el tõlem,
hogy ez a helyzet lelkesedéssel töltsön el… Nem fogok egyáltalán beavatkozni a dolgok menetébe.
Hagyom, hogy történjen minden úgy, ahogy történnie kell.” Schweinitz sokkal pontosabban rögzítet-
te a helyzetet az orosz követnek: „Ha azt kérdezi tõlem, hogy mit ígértünk Ausztriának a barátságá-
ért cserébe, azt válaszolhatom, hogy »az életet«. Fennmaradását csak a mi jóakaratunknak köszönhe-
ti, mivel érdekeltek vagyunk integritásának megõrzésében.” Az, hogy ezt a meglehetõsen brutális
tényt Bismarcknak ügyes diplomáciával – elõször az 1866-os „nagylelkû” békével, majd az
Ausztria–Magyarországnak felajánlott szövetséggel – sikerült elkendõznie, nem változtat a lényegen.
(Az idézetek in: A. J. P. Taylor: The Struggle for Mastery in Europe. 1848-1918. Oxford University
Press, Oxford – New York,  [1954], 1992, 212.) Taylor rendkívül gazdagon adatolt, de nem elfogult-
ságoktól mentes könyve világossá teszi, hogy a korabeli nagyhatalmak – Nagy-Britannia, Oroszor-
szág, Franciaország, Porosz-, majd 1871-tõl Németország, Ausztria, majd 1867-tõl Ausztria–Magyar-
ország, 1861-tõl pedig Olaszország is – pontosan úgy viselkedtek, ahogyan azt John J. Mearsheimer,
az ún. offenzív realizmus teoretikusa The Tragedy of Great Power Politics címû elméleti munkájában
(Norton, 2001) leírta. Hasonló következtetésre jutott Diószegi István is, megállapítva, hogy „az 1840-
es évektõl kezdve a kibontakozó nemzeti mozgalom rangot szerzett” ugyan „magának a nagypolitiká-
ban is, és a nemzeti átrendezõdéssel kapcsolatos megfontolások minden nagyhatalom politikájában
elsõ helyre kerültek”, ám „a külpolitika iránytûje továbbra is a bonyolult elemekbõl összetevõdött ha-
talmi érdek maradt”. (A hatalmi politika másfél évszázada. 1789–1939. História-MTA Történettudo-
mányi Intézete, Bp., 1997. 91.)
7. A. J. P. Taylor: i. m. 521. Az újabb kutatások, különösen Christopher Clark The Sleepwalkers. How
Europe Went to War in 1914 címû, 2012-ben megjelent fontos könyve, árnyalják ezt a képet, vagyis,
hogy pontosan ki és mennyire is akarta elkezdeni a háborút. A magyar–német geopolitikai viszony
döntõ fontosságán azonban ez nem változtat. A másik megjegyzés, ami még ide kívánkozik, az, hogy
Taylor a legtöbb esetben pontosan jelzi a nagyhatalmak 1848 és 1918 közötti viselkedését, de nem
kétséges, hogy erõsen elfogult Németországgal és Magyarországgal, sõt talán még a németekkel és a
magyarokkal szemben is. Jól látszik ez abból is, ahogy például egy helyt csak úgy mellékesen meg-
jegyzi, hogy „1914-ben a német és a magyar nacionalizmus mindenek fölött állt Közép-Európában,
és Oroszországnak a létéért kellett háborút folytatnia – akárcsak 1941-ben, csak akkor még kevésbé
elõnyös körülmények között”. (i. m. 32.) Mintha bizony a szerbek, az oroszok vagy éppenséggel a
franciák nem lettek volna ugyanolyan nacionalisták, vagy a brit külügyminisztériumban nem elköte-
lezett németellenes figurák vitték volna a prímet (vö. Eyre Crowe: Memorandum on the Present State
of British Relations with France and Germany, 1907. In: David Owen: The Hidden Perspective. The
Military Conversations, 1906-1914. Haus Publishing Ltd, London, 2014. 216–262.). Érdekes, hogy ez
a brit elfogultság (amely – mint David Owen példája mutatja – távolról sem általános) a mai napig is
mûködik. 2014-ben jelent meg egy a boszniai kontextust sok új és érdekes adattal megvilágító könyv
a szarajevói merényletrõl (Tim Bucher: The Trigger: Hunting the Assasin. Who Brought the World to
War), amelynek szerzõje – mint Christopher Clark kritikájából (http://www.theguardian.com/
books/2014/apr/30/trigger-hunting-assassin-war-tim-butcher-review-masterpiece) kiderül – úgy állít-
ja be a dolgokat, mintha a trónörökös meggyilkolása a „kegyetlen és elnyomó ellenséggel szembeni
érthetõ elkeseredésbõl fakadt volna”, mintha a szerb katonai hírszerzésnek és egyáltalán a belgrádi
nacionalista hálózatoknak semmiféle szerepük nem lett volna benne. Így a könyv ebben a tekintet-
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ben – állapítja meg Clark – csak a Dedijer és mások által kialakított korábbi jugoszláv narratívát is-
métli, amely szerint a gyilkosságról, amely „a jugoszláv szabadság” felé tett elsõ lépés volt, kizárólag
a boszniai osztrák–magyar hatóságok tehetnek.
8. Vö. Vermes Gábor: Tisza István. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 345.  
9. Középeurópa. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita. A Huszadik Század Könyvtá-
ra, 60. Politzer, Bp., 1916. 92.
10. Vö. Christopher Clark: A balkáni kezdõpont forgatókönyve. In: Alvajárók. Hogyan menetelt Euró-
pa 1914-ben a háború felé. Park Könyvkiadó, 2015. 360–369.
11. Nem azt állítom tehát, hogy a háború „elkerülhetetlen” volt, hanem csupán azt, hogy – szemben
a „valószínûtlen háború” 1914 elõtt elterjedt toposzával – „nagyon valószínû” volt. Vö. Holger
Afflerbach: The Topos of Improbable War in Europe before 1914. In: Holger Afflerbach – David
Stevenson (eds.): An Improbable War. The Outbreak of World War I and European Political Culture
before 1914. Berghahn Books, New York – Oxford, 2004. 161–182.   
12. Figyelemre méltónak tartom ebbõl a szempontból Herfried Münkler német politikatudós állás-
pontját: „Die Zeit der einseitigen Schwartzweisszeichnungen in der Ursachenforschung zum Ersten
Weltkrieg ist vorbei, und die von Hegel in seiner Vorrede zur Rechtsphilosophie apostrophierte ’Eule der
Minerva’ inspiziert eine Landschaft, in der die mit den Ursachen und dem Verlauf der Ersten Weltkriegs
befasste Forschung inzwischen ihr Grau in Grau malt. Eindeutige Antworten sind dadurch ebenso
unmöglich geworden wie eindeutige Schuldzuweisungen.” (H. Münkler: Der Grosse Krieg. 784–785.)   
13. Idézi Frank Tibor: Bismarck és az osztrák–magyar kiegyezés. In: Nemzetek és birodalmak. Diósze-
gi István 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bp., 2010. 158.  
14. André Chéradame rámutat arra, hogy az osztrák császár „a német Beust” tanácsára fogadta el a
kiegyezést, de téved, amikor azt a látszatot kelti, hogy az igazi osztrák opcióval szemben, amit „az
1860. októberi diplomának az egész Ausztriára való kiterjesztése” jelentett volna, a kiegyezés egyfaj-
ta német opció volt. (L’Europe et la question d’Autriche au seuil du XXe siècle. Plon, 1901. 14.) Beust
a kiegyezés adott formájának elfogadásával nagyon is az osztrák érdekeket tartotta szem elõtt. A né-
met (és természetesen a magyar) érdekeknek jobban megfelelt volna egy olyan kiegyezés, amely csak
egy formális (dinasztikus) szállal kapcsolta volna össze Ausztriát és Magyarországot. Miután –
Sedant követõen – Ausztria alkalmazkodott az új geopolitikai helyzethez, Bismarcknak fontosabbá
vált Ausztria-Magyarország Berlinnel szembeni látszólagos függetlensége, mint  Magyarország Auszt-
riával szembeni nagyobb függetlenségének az erõltetése.
15. Vö. Diószegi I.: Bismarck és Andrássy. Magyarország a német hatalmi politikában a 19. század
második felében. Teleki László Alapítvány, Bp., 1998. 54.  
16. „Az összes párt – egyedül a kommunisták voltak kivételek, akik elsõként beszéltek »osztrák
nemzet«-rõl – felvette a programjába Német-Ausztria […] egyesülését a német birodalommal.” Norbert
Schausbergertõl idézi Stehler György: Az elsõ osztrák köztársaság politikai és gazdasági orientációs kí-
sérletei. 1918–1922. In: Öt kontinens. Az Új és Jelenkori Egytemes Történeti Tanszék Tudományos Köz-
leményei, ELTE, Bp., 2004, 341. – Lásd még ezzel kapcsolatban Jamie Bulloch Karl Renner címû köte-
tének The State that No-one Wanted címû fejezetét (Haus Histories, London, 2009. 95–108.).  
17. Vö. The Kaiser’s European Union. What if Britain had stood aside in August 1914? In: Niall
Ferguson (ed.): Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. Basic Books, 1999. 229–280.  
18. Vö. Molnár G.: Demokrácia és nemzeti hegemónia a száz év elõtti Magyarországon. Korunk  2013.
8. sz. 79–92. Lásd itt: https://geonaplo.wordpress.com/2013/12/26/demokracia-es-nemzeti-hegemo-
nia-a-szaz-ev-elotti-magyarorszagon/, valamint: Alternatívák (7. pont). Regio 23. évf. (2015) 2. szám
(http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/57/pdf_38)
19. Vö. Molnár G.: Nemzeti és civilizációs szolidaritás, valamint A nemzet és az ország. In: Alternatí-
vák könyve. IV. Erdélyi alternatíva. (Kvár, 2018.)
20. Visszacsatolt területek, 1938–1941. In: Magyarország kistérképei. M. Kir. Honvéd Térképészeti In-
tézet, 1943. 3.  
21. Románia. In: Zsebatlasz. M. Kir. Honvéd Térképészeti Intézet, 1940. 11
22. A kérdés részletes elemzését lásd A mackinderi képlet, avagy a geopolitikai egyensúly esélyei cí-
mû tanulmányom (https://geonaplo.wordpress.com/2017/05/06/a-mackinderi-keplet-avagy-a-geopo-
litikai-egyensuly-eselyei/ )  (Korunk 1998. 11. sz. 2. 1939–1941 címû fejezetében.  
23. Nem is lehetett másként, hiszen – mint erre már utaltam – 1910-ben a zsidó vallású lakosság 
a magyar anyanyelvûek (9.944.627) közel 10%-át (911.175), és az összlakosság 5%-át tette ki (vö.
http://www.huszadikszazad.hu/1912-november/politika/magyarorszag-nepessege). Bár a zsidó vallá-
súak számából le kell vonni az 1910-re már meglehetõsen csekély számú német és jiddis anyanyel-
vûeket, nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyar többség szempontjából éppen a magyar anyanyelvû
zsidóság jelentette a kritikus tömeget. És az sem lehetett mellékes szempont, hogy olyan vidékeken,
ahol szinte kizárólag csak nemzetiségiek laktak, a nemzetiségi – fõleg szlovák – elitek nacionalizmu-
sával gyakran a magyar zsidók konfrontálódtak. Ezzel nem akarom a korabeli magyar antiszemitiz-
mus létezését kétségbe vonni, de az mindenképpen kívül esett az uralkodó liberális-konzervatív kon-
szenzuson (vö. Vermes G.: Tisza István. 483–485.).   
24. Vö. Nemzetiségek a mai Magyarországon. In: Magyarország kistérképei. 1943. 10.
25. A Magyarország kistérképei címû 1943-as kiadvány szerint: „A zsidóság vallása, az izraelita fele-
kezet 724 306 lelket mutat ki.” (i. m. 11.)
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