BEVEZETÉS
1526 és 1918 között Közép-Európát1 a Habsburgok állama uralta. A közel négy
évszázados stabilitást azonban a „rövid 20. században” rendkívül gyors államszerkezeti
váltások követték. A korábban Habsburgok uralma alatt álló területeken2 nyolcvan év alatt
négy nagy államszerkezeti váltás történt:
•

•

•

•

1918-20-ban az I. világháborút lezáró versailles-i békerendszer az Osztrák-Magyar
Monarchia helyén kis és középnagyságú nemzetállamokat hozott létre. Megszületett a
korábban nem létező Csehszlovákia és Jugoszlávia, egyesült a széttagolt Lengyelország,
megvalósult Nagy-Románia, míg a Monarchia két korábbi uralkodó nemzete a kicsiny
Ausztria, illetve Csonka-Magyarország keretei között folytatta életét.
A versailles-i rendszer a masszív német gazdasági behatolás következtében már a 30-as
évek elejére megrendült Köztes-Európában, majd az évtized végén összeomlott
(csehszlovák, illetve a jugoszláv állam megszűnése). 1938 és 1944-45 között a terület a
náci Németország által létrehozott „Új Rend” keretei között élt és működött.
A II. világháború után a térség közel fél évszázadra (1945-1990) szovjet érdekszférába
került. A Szovjetunió megpróbálta a térséget politikailag-katonailag (Varsói Szerződés) és
gazdaságilag (KGST) is megszervezni.
1989-90-ben megkezdődött a Szovjetunió és az általa uralt szocialista tömb
dezintegrálódása. A szovjet nyomás megszűnése a nacionalizmus újabb hullámát indította
el, és ez konkrét államszerkezeti változásokat eredményezett. Csehszlovákia békésen
megszűnt, Jugoszlávia egy véres polgárháború során elemeire hullott, a balti államok
ismét elnyerték függetlenségüket. A nacionalista hullámmal párhuzamosan KözépEurópában politikai és gazdasági rendszerváltás ment végbe. A térség összes országában –
természetesen eltérő mértékben – a tervutasításos rendszert a piacgazdaság, az autoriter
egypártrendszert a többpárti demokrácia váltotta fel (vagy legalábbis annak valamiféle
halvány mása). A térség országainak döntő része ma minden tekintetben a kontinens
nyugati feléhez próbál hasonulni, megpróbál csatlakozni az Európai Unióhoz, illetve a
NATO-hoz (ez már néhányuknak sikerült is).

Tóth József szerint a 19. század folyamán az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között
körvonalazódni kezdtek a regionális fejlődés magterületei, elkülöníthetők bizonyos
régiókezdemények, melyekből zavartalan fejlődés esetén minden bizonnyal definitív régiók
alakulhattak volna ki.3 De az Osztrák-Magyar Monarchia formálódó régióit a fentebb említett
négy államszerkezeti váltás erősen érintette. Jól mutatja ezt, hogy a dualista Monarchia
magyar felében formálódó kilenc régióból a versailles-i békerendszer csupán kettőt hagyott
meg teljes egészében Magyarországnak, míg hét régiót vagy államhatárral vágott ketté, vagy
teljes egészében más országnak adta (Erdély, Horvátország).
A következő államszerkezeti váltások ehhez hasonló módon, azaz oda- és
visszacsatolások révén érintették ezeknek a régióknak a sorsát.4
A fentebb felvázolt államszerkezeti váltások folyamatának történeti-politikai vetületeit
történészeink már alaposan feltárták.5 A számos feldolgozás közül alapműnek tartjuk Bibó
István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című munkáját, amely a középkortól az
1945-ös párizsi békéig követi nyomon a térség meghatározó történéseit.6 Meghatározó
jelentőségűnek tartjuk Bibó alábbi sorait: „Közép- és Kelet-Európa területi státusának az
összezavarodása és politikai kultúrájának deformálódása a legsúlyosabb következményekkel
az itteni nemzetek egymásközti viszonyában járt. A távoli szemlélő ezt úgy fogalmazta meg,
hogy e terület politikai élete tele van kicsinyes és kibogozhatatlan területi ellentétekkel, és
minden itteni nemzet úgyszólván összes szomszédaival az állandó viszálykodás állapotában
van.”7
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Bibó idézett művében a területi ellentéteket alapvetően ideológiai-eszmei okokra
vezette vissza (primitív lelkiállapot, eltorzult zsákutcás alkat és fejlődés). Amellett, hogy
elfogadjuk ezen „puha kategóriákat”, rá kell mutatnunk Bibó István gondolatrendszerének
legnagyobb hiányosságára, nevezetesen arra, hogy magyarázatában nem ejtett egyetlen egy
szót sem a közép-európai területi ellentétek gazdasági okairól, illetve az Osztrák-Magyar
Monarchia egykori régióinak gazdasági fejlődéséről, vagyis figyelmem kívül hagyta az
államszerkezeti váltások belső regionális fejlődésre gyakorolt hatását. Véleményünk szerint
pedig ez az aspektus mind a mai napig rendkívül fontos szerepet tölt be a közép-európai
történésekben. Bibó István teljesen figyelmen kívül hagyta a Versailles-ban meghúzott középeurópai határok regionális kapcsolatokat, sőt azt is, hogy működő régiókat vágtak ketté,
illetve ezzel párhuzamosan eltérő fejlődésű, struktúrájú régiórészeket zártak össze egy-egy
ország határai közé. Ráadásul a versailles-i béke által létrehozott új államok közötti
ellenségeskedések kimondottan hátráltatták az államhatárokon átnyúló nemzetközi regionális
együttműködéseket.
Disszertációnkban fel kívánjuk tárni az államszerkezeti váltások gazdasági és
regionális vetületét, és ezen belül hangsúlyt kívánunk fektetni az Osztrák-Magyar Monarchia
egykori régiói által az elmúlt nyolcvan évben bejárt fejlődési útra.
A pozitív fejlődési útra kiváló példa Tirol. Az egységes tiroli régiót Versailles-ban
kettévágták. Dél-Tirol Olaszországhoz került, északi része pedig Ausztriához. Viszont
napjainkban az egyik legjobban működő eurorégió, amely mintegy felszámolta az osztrákolasz határt, azaz az Osztrák-Magyar Monarchia egyik tartományából a Régiók Európáját
felépítő eurorégióvá vált, miközben a határt légiesítette.8 Ezzel szemben a régiók túlnyomó
többsége negatív fejlődési utat járt be. Példaként említhetjük az egykori Felvidéket, amely a
dualizmus korában az egyik legdinamikusabban fejlődő régió volt, ezzel szemben az 1918-as
ún. államfordulat után Csehszlovákia részeként gyors hanyatlásnak indult.
Disszertációnk terjedelmi kereteit azonban szétfeszítené, ha valamennyi, az OsztrákMagyar Monarchia keretei között megszülető régiók fejlődését részletesen feltárnánk, ezért a
régiók közül kettőt választottunk ki, a Felvidéket és a Vajdaságot.
•

•

A Felvidék 1918-ban teljes egészében egy másik országhoz – a megszülető
Csehszlovákiához – került és ennek keretei között próbált meg fejlődni. 1938 és 1945
között megpróbálkozott az „önálló” állami léttel, majd 1945-ben visszakerült az
újjászülető csehszlovák állam keretei közé. 1968-ban egy felemásan sikerült föderációs
átalakítás eredményeképpen megnövekedett önállósága és végül 1993-ban az egykori
régióból önálló államként született újjá.
A Délvidéket, illetve az Alföldet a trianoni határok kettévágták, csupán egy része maradt
Magyarországon. A Jugoszláviához került részeket a két világháború között a
nemzetiségek arányának csökkentése végett nagy kiterjedésű ó-szerbiai részekkel, a
Belgrád székhelyű ún. Dunai bánságba vonták össze. 1941-44-ben a Délvidék egy része
visszakerült Magyarországhoz, de a terület 1945-ben ismét az újjászülető Jugoszlávia
részévé vált, melyet a Szerbia részeként megalakított Vajdaság Autonóm Tartományba
soroltak be. A Tito-i Jugoszláviában ez a terület töltötte be az állam éléskamrájának
szerepét. Tito halála után a Vajdaság és különösen az ottani magyarság politikai helyzete
jelentősen romlott, mert egy soknemzetiségű közösség helyett – a Tito-i Jugoszlávia – az
egyre jobban nacionalizálódó és egyre inkább szerb nemzetállammá váló jugoszláv
államban kellett élnie.

Úgy véljük, ezen két régió figyelemreméltó fejlődési utat járt be az elmúlt nyolcvan évben,
ezért sorsuk vizsgálata és felvázolása hozzájárul a régiók fejlődésének jobb megértéshez.
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1. fejezet
AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA STRUKTURÁLIS JELLEMZŐI
A SZÁZADFORDULÓN
1. A területi és politikai struktúra jellemzői
A Habsburg világbirodalom1 – mely a 16. században még az óceánon is átívelt –
közép-európai területeiből 1526-ban született meg az ún. dunai birodalom, mely közel
négyszáz évig, 1918-ig állott fent.
1526-ban az ún. osztrák örökös tartományokat birtokló Habsburgok, II. Lajos – aki
egyszerre volt cseh és magyar király – halála után megszerezték a cseh és a magyar koronát, s
ezzel a két korona alá tartozó országokat és tartományokat is. A rendileg különálló
tartományokat a Habsburg uralkodók jó ideig csak lazán fogták össze, ráadásul a magyar
korona alá tartozó területek nagy részét a török uralta. A cseh önállósulási törekvéseknek az
1620-as fehérhegyi csatában elszenvedett veresége után a cseh korona tartományait az
uralkodói abszolutizmus az örökös tartományokkal szorosan egybezárta, s meghódított
országként kezelte.2
A Habsburg uralkodók ugyanezt a receptet kísérelték meg alkalmazni a török uralom
alól felszabadult magyar területeken is. Thököly Imre, majd II. Rákóczi Ferenc felkelése
azonban ezt megakadályozta, végül az abszolutizmus, valamint a magyar nemzet közötti
küzdelem az 1711-es szatmári kompromisszummal és az abból következő Pragmatica
Sanctióval (1723. évi I., II., III., törvénycikkek) zárult. A Pragmatica Sanctio kimondta – a
magyar állam önállóságának csorbítása nélkül a közös védelem jegyében – az együttbirtoklás
és a perszonálunió elvét. Magyarország tehát közjogilag nem olvadt be a Habsburg
Birodalomba, de funkcionálisan sok tekintetben nem államszövetségként működött a
képződmény.
Mária Terézia államjogi reformja gyakorlatilag kodifikálta a történeti fejlődés
következtében kialakuló helyzetet, amikor az 1749. évi államigazgatási szabályzatával az
örökös tartományokat és a cseh korona tartományait egységes államként fogta össze, míg a
Szent István-i Magyarországot önálló tömbként kezelte. Ezt az államjogi kettőséget még
inkább hangsúlyossá tette a két tömb közötti vámvonal létesítése 1754-ben (amely egészen
1850-ig fennállott). II. József az egész Habsburg Birodalmat – beleértve Magyarországot is –
megpróbálta centralisztikus alapon újjászervezni, de kísérlete egy évtizedet sem élt meg.3
Utódai hasonló kísérletekkel jó ideig nem próbálkoztak, azaz a Magyar Királyság a Habsburg
Birodalmon belül külön közjogi részt alkotott.
A birodalmi keretek végleges megszilárdulása során letöredeztek a – legfejlettebb –
korai iparosítás útján járó területek, így 1740-ben Szilézia, 1859-ben Lombardia, 1866-ban
Velence. Ugyanekkor a birodalomhoz került Lengyelország felosztása után 1772-1775-ben
Galícia és Bukovina, a török balkáni térvesztését követően Dalmácia, majd 1878-ban
Bosznia-Hercegovina. 1848-49-ben Magyarország megpróbált kiszakadni a birodalomból, de
a kísérlet elbukott. Válaszképpen, mintegy visszacsapásként egy másfél évtizedes centralista
kísérlet következett.
A dunai Habsburg Birodalom történetében az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés nagy
sorsforduló, ugyanis ekkor lesz a birodalomból dualista állam, azaz Osztrák-Magyar
Monarchia.4 A Monarchia szimbolikus születésnapja – legalábbis a magyar alattvalók
számára – 1867. július 8-a, amikor Ferenc Józsefet fényes külsőségek között Magyarország
királyává koronázták. Nyomban ezután, most már mint törvényes magyar király szentesítette
a magyar országgyűlés által 1867 májusában meghozott ún. közösügyi törvényt - más néven
magyar kiegyezési törvény -, amely mint az 1867. évi XII. törvénycikk került be a Corpus
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Jurisba.5 A magyar országgyűléssel szinte egyidőben ült össze a bécsi Reichsrat (Birodalmi
Tanács), mely hosszú ülésezés után 1867 novemberében hat ún. alaptörvényt
(Staatsgrundgesetz) fogadott el és terjesztett fel Ferenc Józsefnek szentesítésre. Az egyes
alaptörvények a következők voltak:6
•
•
•
•
•
•

Törvény a birodalmi képviseletről (Reichgesetzblatt 141)
Törvény az állampolgárok általános jogairól (Reichgesetzblatt 142)
Törvény az alkotmánybíróságról (Reichgesetzblatt 143)
Törvény a bírói hatalomról (Reichgesetzblatt 144)
Törvény a kormányzati- és végrehajtó hatalomról (Reichgesetzblatt 145)
Törvény az osztrák monarchia valamennyi országának közös
(Reichgesetzblatt 146)

ügyeiről

Az uralkodó által december 21-én szentesített állami alaptörvények összességükben
adják az ún. „decemberi alkotmányt”, amely a dualizmus fél évszázada alatt Ausztriában
érvényben volt.7
Jogi szempontból tehát a kiegyezést két alaptörvény alkotja, a bécsi Reichsrat által
megalkotott Reichgesetzblatt 146, illetve a magyar országgyűlés által megalkotott 1867. évi
XII. törvénycikk. Ezek értelmében az Osztrák-Magyar Monarchia két államból állt: 1. a
Szent István-i Magyarországból (a továbbiakban a Magyar Királyság kifejezést használjuk),
2. Ciszlajtániából (a továbbiakban az Osztrák Császárság kifejezést használjuk).
A kiegyezés eredményeképpen létrejött dualizmussal az Osztrák-Magyar Monarchia
igen bonyolult politikai és társadalmi szerkezetű alakulatot képezett (lásd 1. ábra). Az ábráról
leolvasható, hogy mindkét állam rendelkezett saját parlamenttel, kormánnyal és
közigazgatással, de az állami szuverenitás valamennyi attributuma felett egyik sem
diszponált. Az államélet három alapvető ügykörének, a külügyeknek, a hadügyeknek és az
ezekkel kapcsolatos pénzügyeknek a szempontjából az Osztrák-Magyar Monarchia
egyközpontú állam maradt. Ez azt jelentette, hogy az uralkodó személyén túl – aki egyszerre
volt osztrák császár és magyar király – a birodalom két részét az ún. közös ügyek is
összekapcsolták. Ezeket az ügyeket ugyanis az ún. közös miniszterek irányították, akik sem
magyar, sem – bár Bécsben székeltek – az osztrák kabinethez nem tartoztak, s akiket az
osztrák és a magyar miniszterektől való megkülönböztetés céljából „császári és királyi” –azaz
kaiserlich und königlich, rövidítve k.u.k. – jelzővel illettek.8
A három közös miniszter nem alkotott kormányt. Közös minisztertanácsi üléseket
azonban tartottak, többnyire az osztrák és a magyar miniszterelnök részvételével. Ezeken az
értekezleteken általában a közös külügyminiszter elnökölt. Előfordult azonban, hogy az
uralkodó magára vállalta ezt a feladatot, mely esetben az ülést koronatanácsnak nevezték.
A fenti három közös ügy mellett közös volt még a vám-, a bank- és a pénzrendszer is.
Ezek szabályairól egy külön megállapodás intézkedett, amelyet 10 évente kellett megújítani.
Ugyancsak külön alku tárgyát képezte 10 évente a közös költségekhez való hozzájárulás
mértéke. Minden más ügy a birodalom két államának törvényhozó, végrehajtó és egyéb
szerveire tartozott. A Magyar Királyságban a végrehajtó hatalmat a képviselőházból és a
főrendiházból álló kétkamarás országgyűlés gyakorolta, míg az Osztrák Császárságban a bécsi
Reichsrat (Birodalmi Tanács). Természetesen mindkét esetben az uralkodóval közösen.
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1. ábra: A dualista államszervezet

Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris. Budapest. 2000. 16. oldal

Az 1. számú térképen tanulmányozható Osztrák-Magyar Monarchia kiegyezés utáni
közigazgatási szerkezete Mint látható, az Osztrák Császárság tartományokból épült fel,
melyek az alábbiak voltak: Alsó-Ausztria, Bukovina, Csehország, Dalmácia, Felső-Ausztria,
Galícia, Görz és Gradisca, Isztria, Karintia, Krajna, Morvaország, Salzburg, Szilézia, Steier,
Tirol, Trieszt, Voralberg.
Hajdú Zoltán mutat rá, hogy Magyarország szempontjából a kiegyezés részben
megteremtette a Magyar Királyság belső területi konszolidációjának részleges lehetőségeit.
Az átstrukturálódás lényege abban fogható meg, hogy Erdély ismét egyesült az
Anyaországgal, az 1868-as magyar-horvát kiegyezéssel pedig rendeződött a társország belső
területi és alkotmányos struktúrája.9 Szintén Hajdú Zoltán mutat rá10, hogy a kiegyezés csak
részben rendezte a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság közjogi viszonyát. A
Monarchia két része között azonban már a kiegyezés megszületésekor voltak vitatott területi
elemek (Dalmácia kérdése, amely ténylegesen osztrák igazgatás alatt álló tartomány volt),
1878-tól kezdődően pedig Bosznia-Hercegovina helyzete jelentett vitakérdést.
Bosznia-Hercegovina 1878-tól 1908-ig mint okkupált tartomány kapcsolódott a
Monarchiához, közjogi értelemben változatlanul a Török Birodalom részének számított.11 Az
1908-as annexió után már közjogi értelemben is a Monarchia államterületéhez került, de sem
az Osztrák Császársághoz, sem a Magyar Királysághoz nem tartozott, lényegét tekintve közös
tartomány (condominium) lett.
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1. TÉRKÉP Az Osztrák-Magyar Monarchia országai és tartományai 1913-ban.

Forrás: Magyarország története 1890-1918. 7/1 kötet.
Főszerk. Hanák Péter. Budapest. 1978. 32. oldal
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2. Etnikai jellemzők
Az Osztrák-Magyar Monarchia népessége az első világháborút megelőző utolsó évben
52,1 millió fő volt, s mint az első táblázatból kiolvasható a Monarchia népességszámát
tekintve a 19. és 20. század fordulóján a világ negyedik nagyhatalma volt.12
2. ábra: A nagyhatalmak össznépessége 1890-1920 között
Ország
1890
1900
1910
1913

1920

Oroszország

116,8

135,6

159,3

175,1

126,6

Amerikai Egyesült Államok

62,6

75,9

91,9

97,3

105,7

Németország

49,2

56,0

64,5

66,9

42,8

Osztrák-Magyar Monarchia

42,6

46,7

50,8

52,1

-

Japán

39,9

43,8

49,1

51,3

55,9

Franciaország

38,3

38,9

39,5

39,0

41,0

Nagy-Britannia

37,4

41,1

44,9

45,6

44,4

Olaszország

30,0

32,2

34,4

35,1

37,7

Forrás: Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Akadémiai Kiadó.
Budapest. 1992. 190. oldal
A Monarchia területén Európa népességének egynyolcada talált otthont. Ha azonban
részletesebben megvizsgáljuk a Monarchia népességét, azt láthatjuk, hogy állampolgárai
valójában 11 különböző nyelvet beszélő nemzet és kisebbség soraiból kerülnek ki.
Vizsgáljuk meg a Monarchiát alkotó két állam etnikai összetételét külön-külön,
kezdjük az Osztrák Császársággal.
3. ábra: Az Osztrák Császárság etnikai összetétele 1900-ban

Forrás: Saját szerkesztés13
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4. ábra: Az Osztrák Császárság etnikai összetétele 1910-ben
(Galícia nélkül)∗
∗

Forrás: Saját szerkesztés14
5. ábra: Az Osztrák Császárság tartományainak etnikai összetétele 1910-ben

( fekete betűvel jelöltük az adott tartományban többségben lévő etnikumot!)

TARTOMÁNY
(ABC sorrendben)
Alsó-Ausztria,
Bukovina,

NEMZETISÉGI MEGOSZLÁS
Német
Rutén

95,91%
38,80%

Csehország,
Dalmácia,
Felső-Ausztria,
Galícia,

Cseh
Szerb-horvát
Német
Lengyel

63,19%
96,19%
99,70%
58,55%

Görz és Gradisca,

Szlovén

61,85%

Isztria,

Olasz

38,14%

Karintia,.
Krajna,
Morvaország,
Salzburg,
Szilézia,

Német
Szlovén
Cseh
Német
Német

78,61%
94,36%
71,75%
99,73%
43,90%

Steier,
Tirol,
Trieszt,

Német
Német
Olasz

70,50%
57,31%
62,31%

Cseh
Román
Német
Német
Német
Cseh
Rutén
Német
Olasz
Német
Szlovén
Német
Szlovén
Német
Német

3,75%
34,37% ill.
21,24%
36,76%
0,40%
0,23%
40,20%
1,13%
36,06%
1,79%
14,27%
3,29%
21,24%
5,36%
27,62%
–

Lengyel
Cseh
Szlovén
Olasz
Szlovén
Német
Olasz

31,72%
24,33%
29,37%
42,00%
29,81%
6,21%
4,41%

Német
95,36%
Forrás: Saját szerkesztés15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voralberg

* Mivel a lengyelek túlnyomó része egy tartományban, Galíciában élt, indokolt az Osztrák Császárság etnikai
összetételét az autonómiát nyert tartomány nélkül is szemügyre venni.
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A két kördiagramból és a táblázatból az alábbi fontos következtetések vonhatók le az Osztrák
Császárságra vonatkozóan:
•
•

•
•

•

•

•
•

Az Osztrák Császárság államalkotó nemzetének – a német – aránya nem éri el az
50%-ot, még abban az esetben sem, ha Galíciát kiemeljük az összehasonlításból.
A 17 tartományból mindössze négy tartomány – Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria,
Salzburg és Voralberg – volt olyan, amelynek lakossága 1-2%-os kivételtől eltekintve
tisztán német ajkú volt.
További három tartományban – Steirer (70,5%), Karintia (78,61%), Tirol (55,31%) – a
német elem többségben volt.
Továbbá egy tartományban – Sziléziában – a német a legnagyobb nemzeti elemet
alkotta, de nem volt abszolút többségben (németek 43,9%, lengyelek 31,7%, cseh
24,3%).
A német után a legerősebb nemzeti elem a cseh, amely két tartományban – Cseh- és
Morvaország – többségben, míg egy harmadik tartományban – Szilézia – jelentős
kisebbségben volt.
Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy a fentebb említett három cseh tartományban
– pontosabban a cseh korona három országában – a csehek mellett jelentős német
népesség is lakott.
A harmadik legerősebb elem a lengyel volt, melynek túlnyomó része egy
tartományban, Galíciában lakott, ahol abszolút többséget alkotott. Emellett még
Szilézia tartományában éltek lengyelek, ahol a lakosság 28%-át képezték.
A ruténok két tartományban – Galíciában 40,2 %, Bukovinában a 38,8% – a lakosság
jelentős részét, de nem a többségét alkották.
Néhány tartományban egy-egy nemzetiség képezett többséget, így a szlovének
Krajnában (94,6%), és Görz és Gradisca tartományokban (61,8%), a szerbek és
horvátok Dalmáciában (96,1%), és az olaszok Triesztben (62,3%).

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Osztrák Császárság esetében a tartományi
tagozódás nem felelt meg a nemzeti tagozódásnak. Csupán a tartományok egyharmada (a
szlovén Krajina, a szerb-horvát Dalmácia, továbbá a német Alsó- és Felső-Ausztria, Salzburg,
Voralberg) tekinthető homogénnek, azaz olyan tartománynak, amelyben csak egy nemzetiség
élt. Ezzel szemben a tartományok túlnyomó többségében kettő vagy még több nemzetiség élt
együtt. Ebből következően az Osztrák Császárságban a nemzetiségi kérdés kezelése szorosan
összefüggött a tartományi rendszerrel.
Galántai mutat rá, hogy a tartományi tagozódás megtartása és a tartományoknak
biztosított bizonyos mértékű bel-igazgatási jog nem oldhatta meg a nemzeti kérdéseket.16
Hiszen a tartományi autonómia semmiképpen nem jelenthetett nemzeti autonómiát. Ha a
bécsi központi hatalom a tartományoknak messzemenő autonómiát ad – ebbe beleértve a
nemzetiségi kérdések kezelését is –, akkor a tartomány többségi nemzetisége hegemón
pozícióba juthat, és így a német lakosság igen nagy része számos tartományban kisebbségi
helyzetbe kerülhet. Meg kell jegyeznünk, hogy a nemzeti és a tartományi autonómia-fedésre
mindössze egy kivételes esetben került sor, Galícia az osztrák-magyar kiegyezést követő
években széles körű autonómiára tett szert.17

16

A Monarchia másik felét alkotó Magyar Királyság etnikai jellemzőit jól mutatja az alábbi két
kördiagram:
6. ábra: A Magyar Királyság etnikai összetétele 1900-ban

Forrás: Saját szerkesztés18
7. ábra: A Magyar Királyság etnikai összetétele 1900-ban
(Horvátország nélkül)

Forrás: Saját szerkesztés19

17

2. TÉRKÉP A Magyar Királyság nemzetiségei 1910-ben.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris.
Budapest. 2000. 46. oldal
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A két kördiagramból és a 2. számú térképből az alábbi fontos következtetések vonhatók le a
Magyar Királyságra vonatkozóan:
•
•

Magyarországon (Horvátország nélkül) a magyar nemzeti elem aránya 51,1% volt,
azaz alig haladta meg az 50%-ot.
Magyarországon (Horvátország nélkül) a magyar elem mellett három nemzeti elem
aránya haladta meg a 10%-ot. Ráadásul ezek közül kettő erős területi koncentrációt
mutatott:
 A történeti Erdélyben, a tág értelemben vett Partiumban és a Bánság keleti részén
honos románok száma közel hárommillió (16,6%) volt.
 A Felvidéken kétmillió (11,9%) a szlovák élt.
 A román és a szlovák után a harmadik legerősebb nemzetiség a német volt
(11,9%), amely a Délvidéken, a Dunántúlon, a Felvidéken és Erdélyben
szétszórtan élt.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Magyar Királyság soknemzetiségű ország
volt, de azt is le kell szögeznünk, hogy ennek ellenére a magyar uralkodó osztályok egységes
nemzeti államnak tekintették. Felfogásuk szerint Magyarország különböző nemzetiségei
politikai szempontból egyetlen nemzetet alkotnak „az egységes magyar politikai nemzet”
tagjai. Ez a politikai-jogi fikció alkotta a „magyar állam eszme” elvi alapját, amely a
dualizmus korában pártok felett álló, szent és sérthetetlen dogmává vált.20 Ennek megfelelően
a magyar uralkodó osztályok – a horvátok kivételével – nem ismerték el a magyarországi
nemzetiségek külön nemzeti létét, elutasították a nemzeti autonómiát, csupán korlátozott,
helyi nyelvhasználatot engedélyeztek. A törvényhozásból és az államigazgatásból teljesen
kiszorították a nemzetiségek képviselőit, és a nyelvi és kulturális magyarosítást erőltették. 21
Ha a dualista Monarchia két részét együtt vizsgáljuk, az alábbi kördiagramot és a 3.
számú térképet érdemes megvizsgálnunk.
8. ábra: Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai összetétele 1910-ben

Forrás: Saját szerkesztés22
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3. TÉRKÉP Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai viszonyai 1910-ben.

Forrás: Köztes-Európa 1763-1993. Szerk. Pándi Lajos. Osiris Századvég. Budapest.
1995. 185. oldal
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A kördiagramból és a 3. számú térképből az alábbi fontos következtetések vonhatók le az
Osztrák-Magyar Monarchia egészére vonatkozóan:
•

•
•

•
•

A két államalkotó nemzet – a 12 millió 107 ezer német (a lakosság 23,7%-a) és a 10
millió 61 ezer magyar (a lakosság 19,8%-a) – az összlakosságnak csupán 43,5%-ot
teszi ki, azaz kisebbségben van a Monarchián belül.
Az összlakosság 46,6 %-a szláv volt (lásd: 12,7% cseh, 9,8% lengyel, 7,9%
kárpátukrán, 5,8% horvát, 4,0% szerb, 3,9% szlovák, 2,4% szlovén), amely arány
meghaladja a két uralkodó nemzet 43,5%-os arányát.
A két uralkodó nemzet közül a németnek centrifugális erőt jelentő nagyhatalmi
anyanemzete van. Bár Jászi Oszkár a német irredentát ál-irredentának nevezte, mivel
véleménye szerint a német irredenta mozgalom inkább csak a Németországhoz való
érzelmi kötődést jelentett.23
A némettel szemben a magyar nemzet egészében a Monarchián belül helyezkedik el,
ebből a szempontból a Monarchia összetartó ereje.
A nem uralkodó nemzetek közül négy – a cseh, a horvát, a szlovák és a szlovén –
lényegében csak a Monarchiában található, így elvben annak összetartó erői. Bár a
horvát és a szlovén nemzet esetében a délszláv összetartozás gondolata miatt a
centripetális jelleg átfordulhat centrifugálisba.24

Befejezésképpen meg kell állapítanunk, hogy a Monarchiában, amely nemcsak sok
nemzetet fogott össze, hanem el is vágta őket – lásd lengyelek, ruténok, románok, délszlávok,
olaszok – az anyaországtól a nemzeti kérdés nem lehetett puszta belügy. A fő centrifugális
erőt az az öt nemzet jelentette, amelynek a Monarchián kívül saját anyanemzete (lengyelek és
ukránok), vagy már saját nemzetállama is volt (olasz, román, szerb).25 Ráadásul a fentebb
említett öt nemzetiség nemzetének túlnyomó része élt a Monarchia határain kívül, azaz a
Monarchia sorsa szorosan összekapcsolódott Közép- és Délkelet-Európa nemzeti
újjárendezésével, ily módon a nemzeti kérdés rendezése a Monarchia létkérdésévé vált.26
Az első világháború felgyorsította ezt a folyamatot, a Monarchia népeinél az állam iránti
hűség konfliktusba került a nemzet iránti hűséggel, és ebből a konfliktusból a nemzeti kérdés
került ki győztesen, és ez megpecsételte a Monarchia sorsát.

1.3. A Monarchia gazdaságának jellemzői
A Habsburg Birodalom – 1867-től Osztrák-Magyar Monarchia – a térség
munkamegosztását magas szinten megszervező politikai tényező volt.27
A Monarchia egyik legfontosabb sajátosságaként említhetjük, hogy minden más
európai országnál vagy régiónál összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben önálló egységet
alkotott. A Monarchiában mintegy kicsiben figyelhetők meg az európai munkamegosztás
általános rendezőelvei. A birodalom saját keretein belül készteti az iparosodott területeket
késztermékek exportjára és tőkekivitelre, az ugyanezen birodalomban elhelyezkedő
elmaradottabb agrár és nyersanyagszállító területek piacaira, s az utóbbiak is a Monarchia
fejlettebb iparosodott területeinek lesznek jellegzetes peremvidékei.28
Ennek következtében jelentős szintkülönbségek jöttek létre a fejlettség színvonalában
a Monarchián belül, amelyet az alábbi két táblázat szemlélet:
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9. ábra: Az Osztrák-Magyar Monarchia foglalkoztatottsági megoszlása 1910-ben
Terület

Mezőgazdaság

Ipar, kereskedelem
és szállítás
46,0%

Felső és Alsó Ausztria
35,0 %
és az alpesi vidékek
Cseh-Morvaország és Szilézia
34,0 %
51,5%
Karintia és Isztria
53,9 %
31,3%
Magyarország
64,5 %
23,4%
Galícia és Bukovina
72,7 %
18,6%
Dalmácia
82,5 %
9,4%
Horvátország
78,8 %
13,4%
Forrás: Berend T. Iván – Ránki György 1987. 413. oldal

10. ábra: Az Osztrák-Magyar Monarchia bruttó nemzeti termékének megoszlása
Terület

Egy főre jutó
A monarchiai
jövedelem koronában
Átlag %-ban
Osztrák területek
790
180,0 %
Cseh-Morvaország
630
143,8 %
Magyarország
327
74,6 %
Dalmácia és Szlovénia
300
68,7 %
Bukovina
300
68,4 %
Galícia
250
57,0 %
A Monarchia átlaga
438
100,0 %
Forrás: Berend T. Iván – Ránki György 1987. 417. oldal

A foglalkoztatottság megoszlása és az egy főre jutó bruttó nemzeti termék megoszlása
jól kirajzolják a belső munkamegosztásból származó éles területi különbségeket. Az osztrák
területek, valamint Cseh és Morvaország nyugat-európai szerkezetre utaló 34-35%-os
mezőgazdasági és 50% körüli ipari-forgalmi foglalkoztatottsági aránya élesen elütött a
legelmaradottabb európai régiókra utaló 75-80% körüli agrárfoglalkoztatottságtól és az ún.
ipari népesség 10-20%-os arányával jellemezhető galíciai, bukovinai, sőt akár horvátországi
arányától, vagy eme két véglet között elhelyezkedő, s már az iparosodási kimozdulást tükröző
magyarországi gazdaság szerkezettől. A Monarchia nyugati területei tehát ipari jellegűvé
váltak, Magyarország útban volt az agrár-ipari szerkezet kialakulása felé, míg a keleti,
délkeleti területek még a hagyományos agrár struktúrát őrizték.29
A vagyoni különbségek ugyanezt a képletet mutatják. Az európai átlag körül mozgó
egy főre jutó átlagos jövedelmen belül a szűkebb értelemben vett osztrák területek és Galícia
között több mint háromszoros fejlettségbeli szintkülönbség húzódott meg. Miközben a cseh és
a morva területek szintje kétszer olyan magas volt, mint a magyarországi, ez utóbbi viszont
kereken egyharmaddal haladta meg a galíciai szintet.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy miközben az Osztrák-Magyar Monarchia bruttó
nemzeti terméke lényegileg azonos volt Franciaországéval,30 a birodalmon belül azonban
komoly fejlettségbeli szintkülönbségek alakultak ki.
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4. A MAGYAR KIRÁLYSÁG REGIONÁLIS FEJLŐDÉSE A SZÁZADFORDULÓN
4.1. A fogalmak tisztázása
Indulásképpen a régió fogalmat kell tisztáznunk, ugyanis jelenleg Magyarországon a
régió kifejezés nagyon sokféle szóösszetételben bukkan fel. Beszélünk világgazdasági
régióról, makro-, mezo- és mikrorégióról, kisrégióról, fejlesztési régióról és így tovább. Azaz
félkontinensnyi területet, országrészt és néhány falu határát is régiónak titulálnak.41 Az
alábbiakban három olyan térkategória rendszert tekintünk át, melyben szerepel a régió mint
kategória. Süli-Zakar hét térszerkezeti szintet különít el:
11. ábra: Térszerkezeti szintek Magyarországon Süli Zakar István szerint
1.
Országos
2.
Regionális (teljes értékű regionális szint)
3.
Nagytérségi (részleges regionális szint)
4.
Kistérségi (városkörnyéki szint)
5.
Települési
6.
Lakókörzeti
7.
Háztartási
Forrás: Süli-Zakar István: Régiók a földrajzi térben. Comitatus 1997. VII. 3-4. old.
Ezzel szemben Nemes-Nagy József tizenegy térszerkezeti szintet különít el:
12. ábra: Térszerkezeti szintek Nemes-Nagy József szerint
Makroterek
1. Világ (Föld)
2. Országcsoport
3. Ország
Regionális terek
4. Nagytérség (országrész)
5. Mezokörzet (gazdasági körzet, megye)
6. Kistérség (kistáj, városi vonzáskörzet)
Lokális terek
7. Település (helyi önkormányzat)
8. Lakókörzet (településrész, kerület)
9. Szomszédság
Mikroterek
10. Család (háztartás) – munkahely
11. Egyén
Forrás: Nemes-Nagy József: Régió, regionalizmus. Educatio. 1997. VI. 3. old.
Ugyanekkor Tóth József négy szintet különít el:
13. ábra: A térhierarchia szintjei Tóth József szerint
1.
Ország
2.
Régió
3.
Vonzáskörzet
4.
Település
Forrás: Papp Norbert-Tóth József: A regionális fejlődés elméleti kérdései a Kárpátmedencében. Limes 1999/3-4. szám 135. old.
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A fentiekből kiindulva disszertációnkban a régió fogalma alatt a Süli-Zakar István-féle
2. szintet, a Nemes-Nagy József-féle 4. szintet, illetve a Tóth József-féle 2. szintet értjük.
Gyakorlatilag a nemzetállami szint alatti területi szintet nevezzük régiónak, azaz ha az
Európai Unió felosztását használjuk, akkor az ún. NUTS-II. szintet. Ennek megfelelően teljes
egészében elfogadjuk a Papp Norbert-Tóth József szerzőpáros régiókkal kapcsolatos
megállapítását, mely szerint: „a régiók csak attól kezdve értelmezhetőek, amikor a
termelőerők fejlődési folyamata eljutott abba a fázisba, amelyben a munkamegosztás területi
aspektusának megfelelően olyan térségek különülnek el egymástól, amelyeknek saját fejlődési
ívük, struktúrájuk, jövőjük, így fejlesztési problémáik is vannak, amelyek bizonyos belső
kohézióval rendelkeznek, textúrájuk a magterületen sűrű és a perifériák felé ritkul, az ott élő
lakosság tudatában entitásként tükröződnek, bizonyos komplexitásuk van.” 42
Mindezek alapján úgy véljük, hogy a Magyar Királyság keretei között a regionalitás – ez
alatt értve a régiók megjelenését és fejlődését - a 18-19. században három területén próbált a
felszínre törni, úgymint:
1. A regionalitás felülről, azaz a Habsburg-uralkodóktól kiinduló regionális átszervezési
kísérletek.
2. Regionalitás alulról, azaz a kibontakozó nacionalizmusok territoriális törekvései.
3. A gazdaság önfejlődéséből születő régiók megjelenése.

4.2. Regionális kihívások felülről
Véleményünk szerint a Habsburg Birodalom 1526-os megszületésétől kezdve a
területszervezés, a közigazgatás szempontjából – nevezzük ezt most egyszóval
regionalitásnak –, két markáns részre osztható. A birodalom Lajtán-túli területeinél a
tartományi tagozódásnak, és ily módon a regionalitásnak mély történelmi gyökerei voltak.
Ezzel szemben a magyar közigazgatás történetileg legfontosabb és egyben legsajátosabb
területi egysége a megye, illetve a megyerendszer volt.43 A 18. század folyamán a nemesi
megye lényegében elérte hatalmi állásának csúcsát: a törvényhozás részese, az
igazságszolgáltatás letéteményese, a területi közigazgatás meghatározó szintje és egysége,
azaz tényleges hatalmi pozíciókkal és történetileg kialakított technikákkal rendelkezett saját
területén érdekei képviselete tekintetében.44
A tradicionális magyar közigazgatás regionális átszervezésének első kísérletét az ún.
felvilágosult abszolutizmus hajtotta végre.45 Hajdú Zoltán mutat rá, hogy az ún. nemesi
megyék a 18. század folyamán fokozatosan kiléptek a szűk nemesi nemzet szemléletből, s a
magyar nemzeti gondolat, a nemzeti sajátosságok és hagyományok letéteményeseivé váltak az
osztrák központosító törekvésekkel szemben.46 Ennek tudható be, hogy 1786-ban II. József
(1780-1790) a modernizáció és a centralizmus jegyében megszüntette a nemesi megyék
autonómiáját és hozzáfogott egy radikális közigazgatási reform végrehajtásához. A szűkebb
értelemben vett Magyarországot – Erdély és a katonai határőrvidék különállása fennmaradt –
tíz kerületre osztották (lásd 4. térkép). A kerületek élére királyi biztosokat neveztek ki, akiket
a racionalizálás végrehajtása érdekében szinte korlátlan hatalommal ruháztak fel.47 II. József
reformjai következtében pattanásig feszült a birodalom és a magyar nemesség közötti
viszony, Magyarországon lázadás készülődött.48 II. József halála után (1790) utóda, II. Lipót
megszüntette a kerületi rendszert és helyreállította a megyerendszert. Utódai hasonló
kísérletekkel jó ideig nem próbálkoztak, azaz a Magyar Királyság a Habsburg Birodalmon
belül külön közjogi részt alkotott.
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4. TÉRKÉP II. József közigazgatási területrendezése 1786.

Forrás: Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus Kiadó.
Budapest-Pécs 2000. 117. oldal
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1848-49-ben Magyarország megpróbált kiszakadni a birodalomból, de a kísérlet
elbukott. Válaszképpen egy másfél évtizedes centralista kísérlet következett.
Az osztrák abszolutizmus 1849-ben először ideiglenesen, majd 1854-ben „véglegesen”
is rendezte az ország közigazgatási területbeosztását. Ez volt az ún. Bach Sándor-féle
közigazgatási beosztás.49 A történeti magyar államterületet öt koronatartományra darabolták,
és ezen belül az ún. Magyar Királyságot további öt kormánykerületre osztották, úgymint PestBudai kerület, Pozsonyi kerület, Soproni kerület, Kassai kerület, Nagyváradi kerület (5.
térkép). Úgy véljük, hogy a Bach-féle felosztás politikai célja azt volt, hogy Magyarországot
széttagolja, azaz az országot egymástól elidegenített tartományokra bontsa. Az öt ún. kerületi
székhely (Sopron, Pozsony, Kassa, Nagyvárad és Pest-Buda) kijelölése annak figyelembe
vételével történt, hogy a lehetőségek határai közt német túlsúlyú, illetve nem magyar
népességű területek által körülvett városok legyenek a kifejlesztendő új tartományok
székhelyei. Somogyi Éva mutat rá, hogy a bécsi kormányt az a politikai elképzelés vezette,
hogy a felszabdalt Magyar Királyság, ahol a részek (azaz az öt kerület) között nincs szorosabb
kapcsolat (mint Ausztriában az egyes koronatartományok között), idővel olyan szervesen épül
be a birodalomba, mint az ausztriai tartományok.50
Noha hellyel-közzel érvényesültek e szabályozás során racionális közigazgatási és gazdasági
szempontok is, a fő cél a „magyar elem” háttérbe szorítása, részleges beolvasztása volt. Így
kényszerült a majdnem egész Dunántúlt felölelő, németnek szánt kerület központjává tett
távoli Sopronba utazni ügyes-bajos dolgait intézendő a szekszárdi vagy a pécsi lakos,
hasonlóképpen Pozsonyba, mint kerületi székhelyre az, aki Balassagyarmaton lakott. Noha a
balassagyarmatiak, illetve szekszárdiak Pest-Budát töredék fáradtsággal érhették volna el.
1859. augusztus 22-én Ferenc József felmentette Bach Sándor belügyminisztert,
rendszerét felszámolták, Magyarországon mind tartalmában, mind formájában visszaállították
a történeti jellegű közigazgatást.
Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezéssel a birodalomból dualista állam, azaz OsztrákMagyar Monarchia lesz.51 Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a dualizmus korszakában
is érte egy felülről jövő kihívás a magyar politikai elitet. Ez abból fakadt, hogy Ferenc
Ferdinánd trónörököst élénken foglalkoztatta a Monarchia helyzete, lehetőségei és további
sorsa.52 Politikai meggyőződésének három sarkalatos pontja a klerikalizmus, az
antidemokratizmus és a magyarellenesség volt. A kiegyezést és a reá épülő dualista rendszert
elvetette, abban a magyar túlhatalom eszközét látta.53 Hamarosan egy új politikai központot
alakított ki maga körül a Belvedere-palotában – ez volt a rezidenciája – a dualizmus
ellenfeleiből. Ez az ún. „Grossösterreich-csoport” – amely Ferenc Ferdinánd „nemzetiségi
műhelyének” szerepét töltötte be – fontosabb tagjai az alábbiak voltak: a szlovák Milán
Hodza, a cseh Ottokar Czernin, a román Vaida-Voevod és Aurel Popovici, a bánsági német
politikus Steinacker, a horvát Ivo Frank, továbbá a magyar Kristóffy József.54
Ferenc Ferdinándnak, illetve az általa létrehozott csoportnak voltak bizonyos trialista
tevei, bár azt nem tudták eldönteni, hogy a három központúvá fejlesztendő birodalom
harmadik súlypontjába a délszlávok, a csehek vagy a lengyelek kerüljenek.55 1903 és 1905
között például a trónörökös felkarolta és támogatta a Horvátország bevonásával alkotandó
trializmus koncepcióját, majd 1905 őszén elvetette azt. Ferenc Ferdinánd tulajdonképpen a
trializmusnak éppúgy elvi ellenzője volt, mint a dualizmusnak. Véleményünk szerint Ferenc
Ferdinánd „reformelképzeléseinek” lényege a tartományokra támaszkodó „föderalizmussal”
álcázott centralizmusban ragadható meg. A Monarchia országainak és tartományainak olyan
„föderációját” kívánta létrehozni, amely a császári centrális hatalmat jobban az előtérbe
helyezte volna. Koncepciójában megpróbálta összeegyeztetni a föderalizmust
(Kronlandföderalizmus) az erős központi hatalommal (Zentralgewalt), melynek
eredményeképpen a Monarchia átalakult volna egy tartományi beosztású centralizált állammá.
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5. TÉRKÉP Bach Sándor közigazgatási beosztása 1854.

Forrás: Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus Kiadó.
Budapest-Pécs. 2000. 124. oldal
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Ferenc Ferdinánd egy alkalommal Margutti bárónak – egyik legközelebbi bizalmasa – az
alábbi hasonlattal világította meg elképzelései lényegét: „Éppen úgy, amint a megbízhatóan és
tulajdonképpen határtalanul tartós beton előállításánál a nagyobb köveket és kavicsokat
széttörik, hogy a betonmasszát átható cement az összeilleszkedő köveket homogén módon
összeforraszthassa és belőle mesterségesen egy széttörhetetlen kőtömböt alkothasson,
ugyanúgy egy föderációs állam elemeinek is egyneműeknek és egyenértékűeknek kell lenniük
ahhoz, hogy tartósságát a szilárd és minden antagonizmus feltörését kizáró összetartást
biztosíthassa. Ezért szeretném a jelenlegi Magyarországot négy vagy öt ilyen államelemre, a
mai Csehországot két, a jelenlegi Galíciát ugyancsak két részre széttagolni: akkor a német nép
Magyarországon és Csehországban éppúgy megerősödhet, mint a tulajdonképpeni osztrák
anyatartományban.”56
Ferenc Ferdinánd „reformelképzelései” a magyar politikai elit körében heves
ellenállást váltottak ki, a trónörököst Magyarországon mélységesen gyűlölték. A
„Grossösterreich-csoport” által kidolgozott tervek közül rendkívül fontos Aurél Popovici
terve – melyet 1906-ban német nyelven publikált Lipcsében57 –, hiszen ebben már konkrét
belső határokra is javaslatot tett. Popovici tizenöt, nemzetileg lehetőleg egységes, autonóm
tagállamra kívánta osztani a Monarchiát (6. térkép) Ha a Popovici által javasolt tagállami
határokat megnézzük, megállapíthatjuk, hogy lényegében az etnikai-nemzeti elvet követte
kijelölésükkor, pedig ezeket az etnikai határokat sokszorosan átszelték a gazdasági határok.
Popovici terve azonban papíron maradt, maga Ferenc Ferdinánd se támogatta. Hiszen
a nagy egységek kisebb egységekre való bontása a trónörökös gondolatrendszerében
többnyire nem nemzeti egységekre való osztódást jelentett, azaz nem volt híve a nemzeti elvre
épülő – nyelvhatárok szerinti – belső tagozódásnak. Ehelyett inkább a történelmileg kialakult
tartományi tagozódást támogatta.58
6. TÉRKÉP Aurél Popovici terve, 1906

Forrás: Aurel Popovici: Die Vereinigten Stateen von Gross-Österreich. Politische Studien zur
der nationalen Fragen und Staatsrechtlichten Kriesen in Österreich-Ungarn. Leipzig, Elischer
1906. alapján a szerző saját szerkesztése.
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4.3. Regionális kihívások alulról
Az előző alfejezetben láthattuk, hogy a regionális átszervezési kísérletek
Magyarországot mintegy fölülről érték, a bécsi udvar politikai-hatalmi szempontok miatt
próbálkozott meg Magyarország regionális átszervezésével. Emellett azonban a 19. század
folyamán egyre markánsabban jelentkezett az általunk „regionalizmus alulról” elnevezésű
folyamat, ami alatt regionális etnikai nacionalizmust értünk. A Magyar Királyság etnikai
jellemzőit már korábban bemutattuk, megállapítottuk, hogy soknemzetiségű ország volt,
amelyet a magyar politikai elit az „egységes magyar politikai nemzet” ideológiájával próbált
meg egyben tartani. Mivel disszertációnk a Felvidék és a Vajdaság sorsát kíséri végig, jelen
alfejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a szlovák és a délszláv territoriális nacionalizmus
milyen kíhívást intézett ez ellen az eszme ellen.
A magyar és a szlovák nép több évszázadon keresztül élt békésen egymás mellett a
történelmi Magyarország állami keretei között. A középkor folyamán a magukat kitüntető
szlovák fegyverforgatók várjobbágyok lettek, a nemesi megyék kialakulásakor pedig a
köznemesség soraiba emelkedtek, s így a feudális magyar nemzet, a „natio Hungarica”
tagjaivá váltak.59 Magyar és szlovák nemzeti ellentétről a 19. századig nem nagyon lehetett
szó, mivel a szlovák feudális uralkodó osztály a „natio Hungarica” tagja lett, semmiféle igény
nem merült fel a területi elhatárolódásra. Ennek következtében a szlovákság nem rendelkezett
területi privilégiummal, tucatnyi magyar nemesi megye fennhatósága alatt éltek. E békés
egymás mellett élésben nagy változás következett be a 19. században, amikor a nagy francia
forradalom nyomán Európa keleti felében is megjelent a nacionalizmus.60
A nacionalizmus első szakaszát kulturális szakasznak nevezzük. E szakaszban
mindenütt jelszóvá vált, hogy nyelvében él a nemzet, a nemzeti nyelv kiművelése és
terjesztése érdekében mozgásba jött az egész társadalom. Költők, történetírók fedezték fel
országaik dicsőségét, hogy a lanyha utókort a hősök példájával sarkallják nemes tettekre.
A nacionalizmus második szakasza az ún. politikai nacionalizmus, amelyre az
jellemző, hogy nem elégszik meg a nyelvi és kulturális sajátosságok hangsúlyozásával,
hanem különállásának területi formában is kifejezést kíván adni. A költők helyét a
„térképrajzolók” foglalják el, akik megrajzolják a „nagy térképeket” (Nagy-Románia, NagySzerbia, etc.)
A nacionalizmus fenti általános jellemzése a szlovák nacionalizmusra is igaz. A
szlovák nacionalizmus első szakaszában a szlovák történetírók munkáiban megjelenik Pribina
és Szvatopluk (Árpád fejedelem kortársai) nagymorva birodalma. Kollár és Holly a szlávok
dicső múltjáról énekelnek eposzaikban,61 miközben óriási nyelvharcok folynak a szlovák
irodalmi nyelvért, egyrészt a magyar állammal, másrészt a beolvasztó cseh törekvésekkel
szemben.
Kitűzött témánk szempontjából azonban sokkal érdekesebb a szlovák nacionalizmus
második, ún. politikai szakasza. Mint a bevezető sorokban említettük, a szlovákok, eltérően a
szászoktól vagy horvátoktól, semmiféle területi privilégiummal nem rendelkeztek, így a
territoriális igények – előképek nélkül – viszonylag későn jelentkeztek. A Népek Tavaszán,
1848. március 21-én Liptószentmiklóson ült össze egy nagy szlovák nemzeti gyűlés, amely
megfogalmazza a „Szlovák nemzet követelései” című kérvényt. Ebben foghatjuk meg először
a szlovák territoriális nacionalizmust, ugyanis az egyik pontban kimondják, hogy állapítsanak
meg a szlovákság és a magyarság között etnográfiai határt a célból, hogy létrehozhassanak
egy szlovák etnográfiai körzetet.62 Kossuth – a magyar politikai elit nevében – azonban azt
válaszolta, hogy becsukat mindenkit, aki a liptószentmiklósi követelésekhez hasonló hangot
hallat. 1849-ben a liptószentmiklósi kérvény készítői újabb kísérletet tettek, de már Bécsben.
A peticióban, amelyet a szlovák küldöttség Ferenc Józsefnek átadott, azt kérték, válasszák le
a szlovák területeket Magyarországról, és az így kialakított „Szlovákiának” legyen saját
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országgyűlése és saját, közvetlenül Bécsnek alárendelt államigazgatása. Ezen az autonóm
területen a hivatalos nyelv a szlovák legyen.63 Tervezetüket azonban a bécsi udvar is
elhárította, a birodalom olyan típusú decentralizálása, amely figyelembe vette volna a szlovák
igényeket, nem állt Bécs szándékában.
1861-ben, amikor Ferenc József a februári pátenssel ismét visszatért az
alkotmányossághoz, a szlovák nacionalizmus újból megfogalmazza igényét a területi
elhatárolódásra.64 A nagygyűlést ezúttal Turócszentmártonban tartották meg 1861. június 6-7én, ahol a szlovákság összes vezető személyisége egybegyűlt, hogy megvitassák és
kihirdessék a szlovákok politikai programját. Az itt elfogadott dokumentum a „Szlovák
nemzet memoranduma nevet kapta.” Ebben Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Gömör,
Torna, Abaúj és Zemplén vármegyék szlovák lakta részeit az ún. felső-magyarországi szláv
kerületté – szlovákul okolie – kívánta kikerekíteni. E kerület fővárosául Besztercebányát
nevezték meg.65
A magyar országgyűlés az ezeréves történelmi állam területi egységét védte, így az azt
sértő szlovák követeléseket elutasította. Magyarország akkori politikusai – a nagy generáció:
Deák, Eötvös – úgy látták, hogy a nemzeti létprobléma (a nemzetiségi kérdés) megoldására
csak két út kínálkozik: 1. kiegyezés a Habsburgokkal a nemzetiségek ellen, 2. kiegyezés a
nemzetiségekkel és szembefordulás a Habsburgokkal.
1867-tel – azaz az osztrák-magyar kiegyezéssel – az első számú lehetőség valósult
meg. A dualista korszakban egyedül Jászi Oszkár munkásságában találhatók olyan elemek,
amelyek a nemzetiségekkel való kiegyezés irányába mutatnak. Jászi 1905 nyarán-őszén
kezdte komolyabban tanulmányozni a nemzetiségi kérdést.66 Három évvel később, a
„Huszadik Század” 1908 decemberi számában mintegy egyív terjedelemben publikálta addigi
eredményeit, „Nemzetiségi politikánk iránya” címmel. Cikkének fő mondanivalója,
Magyarország soknemzetiségű, de nagy történelmi múltra visszatekintő egységes állam.67 A
cikket fokozatosan könyvvé fejlesztette. Így született meg 1912-ben „A nemzeti államok
kialakulása” című vaskos könyve, melyben feltárja a nemzeti mozgalmak és nemzeti államok
genezisét.68 Kiinduló kérdése: Hogyan és honnan jönnek a modern nemzetek és nemzeti
mozgalmak? Jászi kiinduló tétele: A középkori feudalizmus leküzdéséből és megdöntéséből
születtek meg a mai nemzeti államok.69 Majd gondolatmenete továbbszövéseként kijelenti,
hogy: „Ezért állítom a nemzetiségi kérdés a magyar demokrácia és állami függetlenség
archimedesi pontja” 70 Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ekkor még Jászi elutasítja a Monarchia
föderatív átszervezését, sőt élesen támadja a Grossösterreich elképzeléseket.
Jászi a fenti diagnózis után egy egyszerű terápiás javaslattal állt elő, a nemzetiségi
béke megvalósításának javaslata szerint két feltétele van: „jó iskola, jó közigazgatás, jó
bíráskodás a nép nyelvén.”71 Jászi úgy vélte, hogy a magyarországi nemzetiségek
anyanyelven folyó oktatása, közigazgatása és bíráskodása minimális program, azaz a kezdet,
amely majd elvezethet egy jövendő föderalizáláshoz. Meg kell jegyeznünk, hogy még ez a
minimális program is sok volt a korabeli magyar közvéleménynek, amely Jászi könyvét
ellenségesen fogadta és hazaárulásnak minősítette. Még a mérsékeltebb kritika is az
államegység bomlasztását vetette a szemére.72
Visszatérve a szlovák territoriális nacionalizmusra, azt mondhatjuk, hogy a magyar
politikai elit elutasító magatartása eltorlaszolta az utat a szlovák követelések – és persze a
többi nemzet követelései – megvalósítása előtt. Ez a magyarázata annak, hogy 1867 és 1918
között olyan nagy szlovák javaslatokat – a tárgyalásokra az etnikai határok megvonásáról –,
mint amilyen a turócszentmártoni és a liptószentmiklósi, nem találunk. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy a szlovák nacionalizmus feladta volna territoriális céljait, az igények
megfogalmazása tovább folyt. A helyzetet úgy kell elképzelnünk, hogy kisebb-nagyobb súlyú
szlovák csoportok megfogalmazzák a maguk elképzeléseit, jobb esetben térképeket
rajzolgatnak, míg a magyar államhatalmi szervek le nem csapnak rájuk.
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7. TÉRKÉP A Triasmappa 1910.

Forrás: Pozsonyi leváltár, Tóth István szívességéből
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Az előbb vázolt viszony egyik tipikus terméke az ún. Triasmappa (7. térkép). E
térképet egy szlovák csoport megbízásából Heinricka Hanau rajzolta 1910-ben, Bécsben adta
ki Freytag és Berndt Kartográfiai Intézet. A térképen Hanau meghúzta a magyar-szlovák
etnográfiai határt, így jelölve ki Szlovenszkó déli határait. A későbbi trianoni döntés
ismeretében azt mondhatjuk, hogy e térkép mértéktartó volt. Természetesen ez a
„mértékletesség” nem befolyásolta a magyar államhatalmat. A magyar államegység
eszméjének és szuverenitásának sértő módon való ábrázolása miatt a postai szállítás és
terjesztés jogát a magyar korona országaira nézve megvonta.73
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy 1914 előtt volt egy nagyon erős szlovák törekvés,
hogy valamiféle etnográfiai határt meghúzzanak a szlovák és a magyar nemzet között és
létrehozzanak valami területi különállást. A 19. századi magyar politikai elit előtt azonban a
nemzeti állam eszménye lebegett. Amikor a magyarság 1867-ben pozíciókat szerzett – a
Monarchia egyik uralkodó nemzete lett –, a nehezen megszerzett pozíciót nem volt hajlandó
azokkal a nemzetiségekkel megosztani, akik 1848-49-ben az ellenlábasai voltak. 1918 előtt
nem jött létre semmiféle hivatalos etnográfiai határ, hivatalos regionális elkülönülés a
magyarok és a szlovákok, illetve a többi nemzetiség között (kivéve a horvátokat). Ez a tény
később, a békekonferencián súlyosan visszaütött Magyarországra.
A délszláv nacionalista mozgalom történetét vizsgálva kijelenthetjük, hogy rendkívül
szétágazó, hiszen 1918 előtt a délszláv népek teljesen szétforgácsoltan éltek, hat különböző
állam és ezen belül több mint 10 tartomány keretei között.74 Ennek ellenére a délszlávok más
közép-európai nemzetekhez hasonlóan végigjárták nacionalizmus kulturális és politikai
szakaszait, mindössze annyi különbséggel, hogy a szétforgácsolt délszláv mozgalom több erős
vonzási központ – elsősorban Zágráb és Belgrád – körül kezdett kikristályosodni.75 Nézzük
meg, hogy délszláv regionális etnikai nacionalizmus milyen kihívást intézett a történelmi
Magyarország állami keretei ellen. Terjedelmi korlátaink miatt nem áll módunkban a délszláv
mozgalom regionális etnikai nacionalizmusának teljes körű feldolgozása, ezért csupán két
kérdéskör vizsgálatát tartjuk ezen alfejezetben fontosnak: 1. A horvát nacionalizmus és a
magyar politikai elit viszonya 2. A szerb nacionalizmus dél-magyarországi aspektusai.
Ha a horvát nacionalizmus és a magyar politikai elit viszonyát vizsgáljuk, akkor azt
mondhatjuk, hogy amikor Szent István király 1000-ben megalapította a Magyar Királyságot,
déli szomszédságunkban már létezett egy horvát állam, Tomiszláv – az első horvát király –
925-ben hozta ezt létre. 76 Ez az állam azonban a 11. század végén magyar fennhatóság alá
került. Szent László király 1089-ben Szlavóniát, Könyves Kálmán király 1091-ben pedig
Horvátországot foglalta el. Könyves Kálmán 1102-ben felvette a „Horvátország királya”
címet.77 Innentől kezdve Magyarország királyai Horvátország és Dalmácia királyai is voltak,
és a magyar korona országai között Horvátország különleges státusszal rendelkezett. Ez
megnyilvánult a közigazgatásban, a bíráskodásban is.78 Hasonlóan a szlovák-magyar
viszonyhoz, komoly horvát–magyar ellentétekről csak azután beszélhetünk, hogy a
felvilágosodás nyomán mind Magyarországon, mind Horvátországban megjelent a
nacionalizmus gondolatköre, azaz 18. század végén.
A horvát regionális etnikai nacionalizmus az 1848-as Népek Tavaszán erőteljesen
jelentkezett. A horvátok Ljudevit Gajnak a kezdeményezésére azonnal létrehoztak egy
"ideiglenes nemzeti választmányt", majd 1848. március 25-én népes gyűlést rendeztek
Zágrábban, ahol elfogadtak egy petíciót.79 Ebben annak az igénynek adott hangot, hogy
Horvátországgal egyesítsék (a közjogilag egyelőre a szűkebb Magyarországhoz tartozó)
Szlavóniát (Szerém, Pozsega és Verőce vármegyét), valamint (az Ausztriához tartozó)
Dalmáciát, továbbá a (Zágrábban Horvátország részeként elkönyvelt) Magyar Tengermelléket
(Fiume, Buccari és Porto Re környéke). Az így létrejövő Háromegy Királyság szerves
alkotórészének ismerjék el a horvátországi és szlavóniai határőrvidéket is (melyeket a katonai
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hatóságok teljesen önállóan igazgattak). Követelte továbbá a petíció, hogy a végrehajtó
hatalmat a horvát szábornak felelős nemzeti kormány gyakorolja.
A zágrábi gyűlés a petícióval nem a magyar politikai elithez fordult, hanem az
uralkodóhoz. A Bécsbe siető horvát küldöttség V. Ferdinándtól március 30-án kitérő választ
kapott a petícióban megfogalmazott legtöbb kérésre, de az uralkodó kinevezte horvát bánná
Jellasicsot. Ugyanis a bécsi udvar Jellasicsot kívánta arra felhasználni, hogy az illirizmus
eszméjétől átszőtt Horvátországot a magyarok ellen fordítsa.80 A magyar kormányfő 1848
május elején Bécsbe utazott és kieszközölte, hogy az uralkodó utasítsa Jellasicsot arra, hogy
engedelmeskedjék a magyar kormánynak. Ez az uralkodói utasítás nagy felháborodást váltott
ki Horvátországban, május 11-én a báni értekezlet az uralkodóházhoz feliratot intézett,
amelyben kinyilvánították, hogy a horvátok nem vethetik alá magukat a magyar kormánynak,
s nem pusztán azért nem, mert ez sértené a horvát nemzet érdekeit, de azért sem, mert a
magyarok Ausztriától teljesen független magyar állam létrehozásán fáradoznak, és így
súlyosan veszélyeztetik az uralkodóház nagyságát és az osztrák államkötelékek épségét.81
Májustól szeptemberig a bécsi udvar, Jellasics, a szábor és természetesen a magyar
kormány részvételével egy nagy diplomáciai játszma bontakozott ki, melynek
eredményeképpen a horvátok kudarcba fulladt fegyveres agressziót (Pákozd 1848. szeptember
29.) intéztek Magyarország ellen. Itt kell megjegyeznünk, hogy a horvát politikai elit egy
része – a liberálisok – helytelenítették Jellasics Magyarország elleni támadását. Álláspontjuk
szerint a horvátoknak nem lett volna szabad fegyverrel támadni a magyar forradalomra, s
politikájukon már csak azért is változtatni kell, mert a magyar forradalom elfojtásában való
közreműködésük jutalma "Bécs részéről csúf hálátlanság lészen". De a horvát liberálisok
kisebbségben maradtak a többi Horvátországbeli politikai erővel szemben, ennek
következtében a horvátok 1848-49-ben végig a magyar szabadságharc ellen küzdöttek.
Így aztán akadály nélkül teljesülhetett be a bécsi udvar "csúf hálátlanságáról” szóló
jóslat, amely az 1849. március 4-i un. oktrojált alkotmányban testesült meg.82 Ez az oktrojált
alkotmány szemre sok mindent teljesített a magyarországi nemzetiségi mozgalmak
követelései közül, ténylegesen viszont nagyon is rácáfolt a Habsburgokban bízó nemzetiségi
politikusok reményeire. Horvátország, Szlavónia, Fiume és a tengermellék, a katonai
határőrvidék a horvát követeléseknek megfelelően külön tartományok lettek. Csakhogy ezek a
tartományok csak alárendelt jelentőségű ügyekben nyertek önállóságot. A külügyek, az
egyházi viszonyok, a felsőoktatás ügyei, a hadügy, a pénzügy, az ipar, a kereskedelem, a
közlekedés, a belügy mind a birodalom közös ügyétt képezték az alkotmány szerint. A
horvátok végül is a magyar szabadságharcot csekély területi haszonnal zárták, ugyanis a
Háromegy Királyság területét megnövelték a Magyar Tengermellékkel, illetve kívánságuknak
megfelelően Zala megye muraközi részét is megkapták. Viszont ezzel szemben az 1850
áprilisában kiadott uralkodói pátens feloszlatta a szábort, vagyis a horvátok az eleve szűkre
szabott területi önkormányzathoz se jutottak hozzá. S így a horvátok valóban egyenlők lettek
a magyarokkal, de csupán a birodalom minden polgárára nemzeti hovatartozásától függetlenül
egyaránt kiterjesztett jogtalanságban.
A magyar-horvát viszony rendezése Deák Ferenc "Zágráb megye körlevele és az
egyesülés" című cikkével – Pesti Napló 1861. március 21-i számában látott napvilágot –
indult meg.83 Ebben a cikkében Deák bejelentette, hogy a horvát különválási folyamat ellen
akkor sem tennének lépéseket, ha Magyarország a tényleges hatalom birtokában volna. A
horvátok válaszukban a törvényes tárgyalások felvételét ajánlották. A magyar-horvát
tárgyalások az újabb átmeneti önkényuralom miatt csak 1866 januárjában kezdődhettek meg.
A tárgyalások a területi kérdések miatt nehezen haladtak, de végül a horvát szábor 1867 őszén
69:4 arányban megszavazta a horvát-magyar kiegyezést (1868 évi 30 tc.)84 Ez a törvénycikk
oly módon rendezte a területi kérdéseket, hogy:
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•

•

Muraközt visszacsatolta ahhoz a Zala vármegyéhez, amelynek ezer évig része volt.
Fiume mint corpus separatum ismét az anyaországhoz – azaz Magyarországhoz csatoltatott, közigazgatási és nyelvi autonómiát kapott, s hivatalos nyelve az olasz lett.
Ezekkel a "veszteségekkel" szemben a kiegyezés területi hasznot is hozott
Horvátországnak, ugyanis megkapta a Dráván túli összes részeket - az egykori
határőrvidéket -, Szerém, Pozsega és Verőce vármegyékkel együtt.

A horvát-magyar kiegyezés értelmében:
•

•

•

A horvát önkormányzat három területre terjedt ki: a belügyre, az igazságügyre és az
oktatásügyre. Ezekben a kérdésekben Horvátország teljesen autonóm módon, maga
hozta a törvényeket, és a végrehajtó hatalmát is a horvát kormány tartotta a kezében,
melynek élén a bán állt.
Horvátországnak volt önálló címere és zászlója. Amikor a horvát képviselők eljöttek a
magyar fővárosba, a közös országgyűlésre, a közös ügyeket tárgyalni - 40
képviselőjük volt a magyar parlamentben -, a Parlamentre felhúzták Horvátország
zászlaját is, és a horvát képviselőknek jogukban állt a magyar parlamentben horvát
nyelven szólni.
A magyar kormányban egy tárca nélküli horvát miniszter képviselte Horvátország
érdekeit. Az ún. közös ügyeket, tehát elsősorban a pénzügyet és a gazdasági ügyeket
ugyan a közös minisztériumok, a budapesti minisztériumok intézik Horvátországban
is, de a közös hatóságok hivatalos nyelve Horvátországban kizárólag a horvát.
Ezekben a minisztériumokban horvát osztályokat hoztak létre, amelyek a horvát
ügyeket közvetítették és referálták.

Ezen törvénycikk azért nevezetes, mert a korabeli Európában alig találunk még
hasonló esetet arra vonatkozólag, hogy egy államon belül egy bizonyos terület, egy etnikailag,
nyelvileg jól elhatárolható terület, egy nép ilyen széles körű közjogi autonómiát,
önkormányzatot kapott volna. Mindez azonban nem jelentette azt, hogy 1867 és 1914 között a
horvát-magyar viszony zökkenőmentes lett volna. Sőt nagyon kemény küzdelmek jellemezték
a korszakot.85 A 19. század második felének horvát regionális etnikai nacionalizmusa három
markáns, egymással is élesen konkuráló elképzelést fogalmazott meg:
•

•

•

Jugoszlávizmus: a Josip Strossmayer diakovári püspök86 vezetése alatt álló Nemzeti
Liberális Párt –az 1860-70-es években a legerősebb politikai erő Horvátországban - a
többi délszláv néppel, elsősorban a szerbekkel óhajtott szorosabb kapcsolatba lépni.
Az összes délszláv népet egy ún. jugoszláv államba kívánta egyesíteni.
Az önálló, ún. Nagy-Horvátország megteremtése. Az irányzat két főideológusa Anton
Starcevic87 és Kvaternik88 a Monarchiától elszakadó önálló horvát állam
megteremtését tűzték zászlajukra, ennek következtében élesen fellépnek a
jugoszlávizmus ellen is.
Trialista irányzat:89 Ezen irányzat hívei egy Magyarországgal és Ausztriával
egyenrangú horvát államot kívántak létrehozni a Monarchia keretei között.

Összefoglalásképpen le kell szögeznünk, hogy mindhárom horvát irányzat sértette a magyar
állam területi egységét, mivel olyan területekre tartottak igényt, melyekről a történelmi
Magyarország nem volt hajlandó önként lemondani.
Ha a szerb nacionalizmus dél-magyarországi aspektusait vizsgáljuk, akkor azt
mondhatjuk, hogy a magyar-szerb viszony a török balkáni terjeszkedésének megindulásával –
azaz a 14. század közepétől/végétől - kezd szorosabbá válni. A 15.-17. század folyamán – a
török terjeszkedéssel, illetve a török elleni harcokkal összefüggésben - egyre több szerb
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telepedik meg Magyarországon.90
Ellentétben a 19. század elejéig viszonylag
konfliktusmentes szlovák-magyar és a magyar-horvát viszonnyal a magyar-szerb viszony már
a 17-18. század folyamán éles konfliktusokkal volt terhes.91 Ennek oka, hogy I. Lipót az
1691-ben a Csernovics Arzén ipeki pátriárkával beköltöző szerbeket mint politikai nemzetet
fogadta be és kollektív kiváltságokat juttatott nekik.92 Ez a kollektív kiváltság lesz majd
nemzetiségi mozgalmuk alapja. Ráadásul, mivel 1694-ben a Duna-Tisza közét – Bács,
Bodrog, Csanád és Arad vármegyékben – jelölik ki számukra állandó lakhelyül, a területi
különállásuk is biztosítva lett. 1702-ben I. Lipót a szerbekből létrehozott egy-egy
határőrvidéket a Szávánál, az Al-Dunánál, a Tiszánál és a Marosnál.93 Minthogy a
magyarországi szerbek a Habsburg uralkodó jóvoltából már birtokában voltak különböző
kiváltságoknak, a Rákóczi szabadságharc ellen léptek fel. Rákóczi kísérletei dacára hajdúszabadság és önkormányzat adományozása - a szerbek mindvégig kitartottak a császár
mellett, s véres küzdelmet folytattak a Duna-Tisza közi, a tiszántúli, a dunántúli kuruc
erőkkel.
A szerbeknek adott korábbi kiváltságokat az egymást követő Habsburg uralkodók, I.
József, és III. Károly egymás után sorra megerősítették. A bécsi udvar a Határőrvidéken élő
privilegizált szerbeket kivette a vármegyék hatásköre alól. Ez a szó szoros értelmében azt
jelentette, hogy Magyarországon a magyaroknak nem volt beleszólása a szerbek ügyeibe, a
magyar hatóságok legfeljebb panaszleveleket írhattak Bécsbe. A magyar országgyűlés
számára ezek a szerb kiváltságok elfogadhatatlanok voltak, a szerbet a magyar politikai elit
csak mint vallást és nem mint nemzetiséget ismerte el. A Török Birodalom visszaszorulása
miatt egyre kisebb szükség volt a határmenti különleges védelmi zónára, ezért Mária Terézia
sorban szüntette meg a Határőrvidékeket. Ennek ellenére azonban nem csökkent a magyarszerb szembenállás, és ezzel a súlyos örökséggel lépett be a magyar és a szerb nép a
nacionalizmus korszakába. Ilyen történeti előzmények után nem meglepő, hogy a szerb
nacionalizmuson belül nagyon erős volt az etnikai regionális vonulat. Az 1790-ben
Temesváron összeülő szerb egyházi zsinaton a résztvevők már a Magyarországon belüli
„önálló szerb terület” létrehozását követelték.94
Így nem meglepő, hogy 1848-ban egy igen éles szerb-magyar ellentét bontakozott ki
Dél-Magyarországon. 1848. május 15-én a karlócai szerb kongresszus követelte egy ún.
autonóm Vajdaság létrehozását, mely Bácskából, a Temesközből, a Szerémségből és
Baranyából állt volna.95 A karlócai kongresszus emellett késznek mutatkozott arra is, hogy
Vajdaság, Horvátország és Dalmácia között szoros szövetségi kapcsolatot létesítsen. Az
autonóm Vajdaság létrehozására irányuló szerb követelést egy küldöttség a császár elé
terjesztette. Mindez nagy ellenszenvet váltott ki a magyar politikai elitből, Csernovics Péter
magyar kormánybiztos még megpróbált tárgyalni a karlócai nemzeti mozgalom vezetőivel, de
ez a kísérlet rövidesen kudarcba fulladt és a Délvidéken komoly fegyveres összecsapások
bontakoznak ki a magyar kormány csapatai és a szerb felkelők között 1848-49-ben.96
A császári udvar az 1849. március 4-i olmützi alkotmányban a szerbeknek kilátásba
helyezte az autonóm Vajdaság létrehozását. Ez 1849. november 18.-án meg is történt,
csakhogy ez a Vajdaság nem az a Vajdaság, amit a szerbek követeltek. A császár ugyanis nem
csatolta hozzá az ún. Katonai Határőrvidéket, tehát nem volt közvetlenül határos Szerbiával.
Szintén fontos üzenete volt annak a ténynek, hogy a szerb nemzeti központnak számító
Karlóca helyett a nagyszámú német polgársággal bíró Temesvár lett a tartomány székhelye.
Ráadásul a bécsi kormány minden fontosabb vajdasági vezető helyet cseh és osztrák
hivatalnokkal töltött be.

35

8. TÉRKÉP A Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság 1849-1860

Forrás: Köztes-Európa 1763-1993. Szerk. Pándi Lajos. Osiris Századvég.
Budapest. 1995. 144. oldal
Az, hogy a szerbek követelései milyen felemásan valósultak meg, jól mutatja az alábbi
táblázat:
14. ábra: A Vajdaság etnika viszonyai 1849-1860
Etnikum
Fő
%
szerb
309 855
27,8
román
414 947
37,1
német
256 164
22,9
Magyar
73 642
6,6
Bunyevác és
sokác
23 014
2,1
horvát
25 982
2,3
Egyéb
13 253
1,1
összesen
1 116 857
100 %
97
Forrás: A szerző saját szerkesztése

A táblázatból megállapítható, hogy a szerb autonóm területként létrehozott
Vajdaságban a szerbek aránya nem érte el a 30%-ot. A Vajdaságot azonban alig több mint 10
évi fennállás után, a Bach-rendszer felszámolásával párhuzamosan 1860. december 27-én
Bécs felszámolja, területét ismét Magyarországhoz csatolja.
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1861-ben a szerbek egy újabb kongresszust tartottak Karlócán, mely követelte az
önálló beligazgatással rendelkező szerb vajdaság megteremtését,98 de ezt a követelést a
magyar politikai elit ismét elutasította. A magyarországi szerbek és a magyar állam viszonyát
a dualizmus évtizedeiben alapvetően meghatározta az 1868. évi XLIV. számú nemzetiségi
törvényben rögzített „oszthatatlan és egységes magyar nemzet”, azaz a politikai magyar
nemzet fogalmának abszolút primátusa. Deák a nemzetiségi törvényjavaslat vitájában ezt így
fogalmazta meg: „… Magyarországban egy politikai nemzet létezik, az egységes, oszthatatlan
magyar nemzet, melynek a hon minden polgára, bármi nemzetiséghez is tartozzék egyenjogú
tagja.”99 Ez a deáki megfogalmazás lett az alapja a „magyar politikai nemzet” politikai-jogi
fikciójának, amely a dualizmus korában pártok felett álló, szent és sérthetetlen dogmává vált.
A szerbek által lakott terület autonómiájának biztosítása a magyar állam nemzetiségek
szerinti belső felosztását jelentette a magyar uralkodó osztály olvasatában. Ennek
megfelelően a magyar uralkodó osztályok – a horvátok kivételével – nem ismerték el a
magyarországi nemzetiségek külön nemzeti létét, elutasították a nemzeti autonómiát, csupán
korlátozott, helyi nyelvhasználatot engedélyeztek. Terjedelmi kereteink miatt nem kívánjuk
részletesen tárgyalni a magyarországi szerbek nemzeti mozgalmának történéseit, 1868-as
nemzetiségi törvény utáni időszakban,100 itt csupán jelezzük, hogy a nemzetiségi törvény nem
elégítette ki őket. A magyarországi görög-keleti egyház bástyái mögé visszahúzódva – annak
autonómiáját kihasználva – a rendszeresen összeülő zsinatokon a dualizmus egész ideje alatt
folyamatosan hangoztatták a Vajdaság autonómiájára irányuló követeléseiket. Ez a magyar
államhatalom fellépését vonta maga után, amely 1912-ben felfüggesztette a szerb egyházi
autonómiát.
Horvátország és a Vajdaság mellett a délszláv nacionalizmus harmadik és egyben
legfontosabb központja az újjászülető szerb államban keletkezett. Miután Szerbia 1815-ben a
Török Birodalmon belül autonómiát vívott ki magának – ezt 1830-33-ban kvázi önállósággá
változtatta, végül 1878-ban ténylegesen is önállóvá vált – egyre inkább úgy viselkedett mint
egy anyaország.101 A szerb nacionalizmus a kulturális szakaszból átlépett a
politikai/territoriális szakaszba és legfontosabb céljává a középkori szerb állam által
ellenőrzött területek újraegyesítése, azaz egy nagy-szerb állam létrehozása volt. Ez az
elképzelés először Ilja Garasasin belügyminiszter 1844-ben keletkezett „Tervezet”-ében
(Nacertanie) öltött konkrét formát, mely nem csupán a Török Birodalom által uralt délszláv
területekre, hanem a Habsburg Birodalom részét képező területekre – Szerémség, KeletSzlavónia, Bácska, Bánát – is igényt formált.102 Egy 1845-ben Belgrádban megjelent térkép
Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát, Dalmáciát, Horvát-Szlavónországot, a katonai határőrvidéket
és a Bánátot a nagyszerb állam alkotórészeiként tüntette fel.103
A nagy-szerb megoldás mellett Szerbiában is megjelent és egyre erősebb lett a
jugoszlávizmus gondolata. 1867-ben Garasasin – ekkor már miniszterelnök- a horvát Nemzeti
Párt elnökével, Strossmayer-rel kötött megállapodást az összes délszláv törzs egyesítéséről
egy szövetségi államban.104 Szerbia az 1878-as berlini kongresszus után még élesebben került
szembe az Osztrák-Magyar Monarchiával105 és különösen az 1903-as szerb dinasztiaváltás
után egyre intenzívebben készült a nagyszerb, illetve a jugoszláv eszme megvalósítására,
azaz a Monarchia délszláv területeinek elszakítására.106 A miniszterelnöki széket 1903-ban
elfoglaló Nikola Pasics elképzelése a „szerb területek” egy államban történő egyesítése volt.
Összefoglalva az eddigieket: A szétforgácsolt, több központ körül (Zágráb, Belgrád, Karlóca)
kikristályosodó délszláv nacionalizmus irányzatai komoly veszélyt jelentettek az OsztrákMagyar Monarchia, illetve a történelmi Magyarország területi egységére nézve. A
mérsékeltebb irányzatok – trializmus, Vajdasági autonómia – a Monarchia, illetve
Magyarország belső átszervezését, átalakítását követelték. Míg a „keményebb irányzatok” –
nagyhorvát, nagyszerb, jugoszláv – a Monarchia, illetve Magyarország területi integritása
ellen intéztek komoly kihívást.
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4.4. A gazdaság önfejlődéséből fakadó regionalitás
Arra vonatkozóan, hogy a történelmi Magyarországon milyen régiók, illetve régiókezdemények alakultak ki a századfordulón, az eddigiek során két megközelítés született meg,
Tóth Józsefé,107 illetve Beluszky Pálé.108
Tóth József szerint a történelmi Magyarországon a 19. század végére, a 20. század
elejére körvonalazódni kezdtek a regionális fejlődés magterületei, elkülöníthetők bizonyos
régiókezdemények, melyekből zavartalan fejlődés esetén minden bizonnyal definitív régiók
alakulhattak volna ki. Ennek megfelelően kilenc régiót rajzolt meg (9. térkép).
A másik megközelítés Beluszky Pálé, aki a 19. századi magyarországi modernizációra
kiterjedő vizsgálódásai során arra a következetésre jutott, hogy a 20. század elején számottevő
regionális különbségek bontakoztak ki a történelmi Magyarországon belül. Véleménye szerint
kilenc régiót (pontosabban nyolc régiót és egy ún. „köztes zónát”) lehet elkülöníteni. Ezt a
kilenc régiót Beluszky öt csoportba sorolta (10. térkép), úgymint:
Első csoport: A modernizációs központ
Ebbe a kategóriába egyedül az ország fővárosa, Budapest került, melynek rohamos gazdasági
fejlődése, lakosságának gyors gyarapodása ténylegesen a 19. század második negyedében
indult meg. Ekkor emelkedett ki minden értelemben az ország városai közül azzal az
igénnyel, hogy a gazdasági élet centruma legyen.109
Második csoport: A számottevő modernizációval jellemezhető régiók
Ebbe a kategóriába három régió került:
1. Nyugat-Magyarország, mely Pozsony, Moson, Sopron, Győr, Komárom, Esztergom
megyéket, továbbá Vas és Veszprém megyék északi sávját foglalta magába.
2. Az Alföld, mely Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bács-Bodrog, Csongrád, Békés, Jász-NagykunSzolnok és Hajdú megyéket, továbbá Heves és Borsod déli harmadát foglalta magába. A
régióban a városi lakosság aránya feltűnően magas volt (a legtöbb megyében meghaladta az
50%-t). Ez a tény pedig elősegítette a modernizáció terjedését. Ráadásul a 19. század második
felének modernizációjában kiemelkedő szerepet játszott az agrárgazdaság, márpedig annak
súlypontja a jelentős agrárfelesleget produkáló Alföldre esett.110
3. Közép-Felvidék,111 mely Turóc, Liptó, Szepes, Gömör és Kishont, Abaúj-Torna továbbá
Borsod megyéket, foglalta magába. A régióban a modernizáció motorjának szerepét a
gyáripar töltötte be. A viszonylag magas iparosodottsági szint már századelőn további
modernizációs elemeket vonzott, ezt mutatja az igen élénk pénzintézeti tevékenység.
Harmadik csoport: közepesen modernizált régiók
Ebbe a kategóriába két régió került:
1. Közép- és Dél-Dunántúl, mely Zala, Somogy, Baranya, Tolna, Fejér megyéket, továbbá
Vas megye Zala megyével határos sávját és Veszprém megye déli kétharmadát foglalta
magába. A régió „relatíve” elmaradt a modernizációban az ország többi régiójától.
2. Nyugat-Felvidék, mely Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Zólyom megyéket foglalta magába. A
17 600 km2-en mintegy 1 millió 165 ezer lakos élt 1910-ben. Ez a régió a „közepesen
modernizált” régiók közé tartozott. Ezt a minősítést kétarcúságának köszönheti. Egyrészt
Zólyom és Nógrád megyékben az országos átlagnál fejlettebb volt a gyáripar. Zólyom ekkor
az egyik leginkább gyáriparosodott megyéje az országnak. Másrészt az urbanizáció szintje
alacsony volt, egyetlen regionális centrum sem alakult ki a régióban, csekély volt a
városlakók aránya.
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9. TÉRKÉP A Kárpát-medence régió Tóth József szerint

Forrás: Forrás: Tóth József: Régiók a Kárpát-medencében. In. Papp Norbert-Tóth József
(szerk): Európa politikai földrajza. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai
Tanszék és a JPTE TK Kiadói Iroda – University Press. Pécs. 1997. 227. oldal.
10. TÉRKÉP Modernizációs zónák a századelő Magyarországán

Forrás: Beluszky Pál: Egy fél siker hét stációja (avagy a modernizáció regionális különbségei
a századelő Magyarországán. 319. oldal Id. mű Dövényi Zoltán (szerk.): Alföld és Nagyvilág.
MTA Föltudományi Kutató Központ Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest, 2000.
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Negyedik csoport: köztes zóna
A Szabolcs, Bihar, Arad, és Temes megyékből álló köztes zóna még nem szerveződött
régióvá. A zóna mind gazdaság- és településtörténeti szempontból, mind a lakosság
nemzetiségi (például Temes vármegyében a lakosság nemzetisége községről, községre
változott) és vallási összetételét tekintve, mind természetföldrajzi szempontból rendkívül
heterogén volt. Így nem jött létre belső kohézió. Növelte a zóna kiegyensúlyozatlanságát,
hogy az idetartozó, rohamosan növekvő, modernizálódó nagyvárosok – Nagyvárad, Arad,
Temesvár – környezete modernizációban hátramaradott térség volt.
Ötödik csoport: Tradicionális, alig modernizálódó régiók
Ebbe a kategóriába két régió került:
1. Kelet-Magyarország, mely régió Beluszky felfogásában három területből áll:
A). Északkelet-Felvidék: Trencsén, Árva, Szepes, Sáros, Zemplén továbbá Kárpátalja
(Ung, Bereg, Ugocsa, és Máramaros megyék).
B) A „szűkebb értelemben vett” Erdély, azaz 16 megye.112
C) Krassó-Szörény vármegye
2. Horvát-Szlavónország, mely az egész Kárpát-medence legkevésbé modernizált régiója.
Bár maga Zágráb modern vidéki nagyváros – Budapesthez hasonló a helyzete
Horvátországban –, de kisugárzó hatása csekély, csak úgy, mint a régió másik modern
városának, Fiumének.
Hasonlítsuk össze egy táblázat segítségével Tóth József és Beluszky Pál régióbeosztását:
15. ábra: Tóth József és Beluszky Pál „régiós” elképzelésének összehasonlítása
Kategória
Minkét kutatónál azonos
tartalommal szerepelnek
Kisebb eltérésekkel
szerepelnek mindkét
kutatónál

Csak egyik
szerepelnek

Tóth József
Központi Körzet
Kis-Alföld és Nyugat- Dunántúl
Közép- és Dél-Dunántúl
Horvátország
Felvidék

Beluszky Pál
Budapest
Nyugat-Magyarország
Közép- és Dél-Dunántúl
Horvát-Szlavónország
Közép-Felvidék,
Nyugat-Felvidék
Északkelet-Felvidék (mint a keletmagyarországi régió alrégiója)

Ruténföld

Kárpátalja (mint Északkelet-Felvidék
része)

Erdély

„Szűkebb értelemben vett Erdély”
(mint a kelet-magyarországi régió
alrégiója)

Alföld
kutatónál Délvidék
-

Alföld
Kelet-Magyarország
Köztes zóna

A táblázatból látható, hogy a két kutató véleménye néhány ponton markánsan eltér
egymástól a régiók lehatárolása kérdésében. De ennél sokkal fontosabbnak tarjuk felhívni a
figyelmet arra a tényre, hogy mindkét kutató álláspontja szerint a 19. század végére a Magyar
Királyság keretei között körvonalazódni kezdtek a regionális fejlődés magterületei,
elkülöníthetők bizonyos régiókezdemények, melyekből zavartalan fejlődés esetén minden
bizonnyal definitív régiók alakulhattak volna ki.
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