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NEIIANY .SZO A DUNAI ALLAT,IESZT,I6ROI,

A ntodern poliLikal tudonrdny egyik legfontosabb prolll6m6ia 8z,,mik6pen kell fel6piteni egy adott teriileten a"z oclaiu6
legiobb politikai szerke zetet, az eszmdnyi 6llamot. [,egjobb alatt
€rtve azt a szerkezetet, amely legnresszebbmen6en biztositJa
a
h6rdeses teriileten 616 n6pek dletben,maradis6t €s biztops6g6t.
Az e k€rd6sekre vonatkoz6 ismertek renclszeres foglala-.
t6t illaureszttrdn€k, dunai v,onatkozisban dunai allarnesz,mdnek
nevezziik.

Az 6fetbenmaradds k6rd6se a Dunatdjon
A dunai tni ftildrajzi kiterjecl6s6t a,z Alpok kelet fel€ es6.
ziil6bistyii, a Kir'pdtok hatralnras ivei , az Al-Duna sz6les 6rka,
a I)rin'a viilgye €s az Adria partvonala nagy ,hat6roz,otts6ggal,
jeltilik ki a tdrkdpen. Ez a teriilet ternrdszetes hatirokkal
lezf,rt
nagy medenodt alk'ot, melyet a Duna vizrendszere 6zoros
egy-

sdg'be kalrcsol iissze.

Nemzetkiizi sze,lnpontb6l' roppant nagy stratdgi,ai 6rt6kii
rajta halarlnak 6t a Nyugat-, Kelet- 6s D6lkelet.Eur6pit tisszekdtd iisszes fontos kiizlekeddsi fitvonalak. s ez
az fith6l6 zat ann6l fontosabb, nrert a fdld raizi egys6g szo,ms
z6de6g6ban hirom nagytdr helyezketlik el. Nyugat ,fel6 esik
a r6gi
R6mai Blrodalom slkatrdszeib6l 6110 ,tdrseg, a" mai n6nret €s
olasz lakossisf teriiletek. 'Kelet fel6 van a
-ern.tetlen euraz:iai
siksfg, egykor a lovasno,mdd hunok 6s tatirok
,birodahna, ahol
ma 'az oroszok uralkodnak. ,Ddlkelet ,fel6 esnek a,z egykorl
Bizfinei Birodatom alkatrdszei, a ulai giiriig, tiircik €s kisebb
szl6v
n6pek haziia.
ez a tertilet, ntert
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IIa e szomsz6dos nagyterek valamelyikdt egy hridit6

ndp

A dunai tdi az eur6pai nemzetktizi uthdtozat legfontosabb

csom6z6helye

mint
<rgys6ges birodalomba kov6csolja, nagyobb er6re tesz szert'
amekkorA,tadun'ait6jk6pvisel.Ezen,feliiletereknrindegyik6nek
olyan a geopolitikai fel6pit6se, hogy ezeket a tereket a Dunataj reta terjeszked6sre iiszttinzi. Ez6rt rnihelyt e birodalmak egyselue szervez6dtek, valarnennyien rpotenciSlis elle's6geiv6 v.6lnak
.a rDunatijn a.k, ez ut6bbi t6rs6gbe behatolni 6s annak ereJ6t a
nragukdhoz csatolni ttirekednek, hogy igy Eur6pe felett megszerezzlkahegom.6ni6t.['kiirnyez6birodalmaktiirekvdsel6s
az emiatt el66ll6 k6nyes geo'politikai helyzet teszi a dunai trii
tr6peinek 6let6t bizonytalanni, 6s zfiditanak rijuk id6nk6nt katasztr6lSlis viharoxat, amint ez| k'Lezet 6v ttirtdnete b6s6gesen
bizonyitja.
llyen viharok sorin tiintek el a Krinpitmedenc6ben 6lt'
egykori n6pek, kiiztiik a d6kok, r6maiak, hunok 6s avarok; a
gepiddk 6s lon'gob6rtlok; a i6szok, kunok €s besenydk' 6s ilyen
vihanok sorin .togyott le a magyars6g n6pi 6llaga hartuadr€sz6hogy csak az ismertebb mozzana'to'liat enrlitsiik'
r€,
- E h6drit6 birodalmakra egyik dunai n6p se'm' bizhatja
6let6t a legnagyobb kockazat villalisa n6lkiil. Az 6let rneg6rz6c6nek itt csak egy m<idja tan, lta az azonos sonskiiziissdgbe
t.arloz6 n6pek tiimiiriilnek, kiizi-is nagy illamot alkotnak s a
Dunat6jat, e fontos irtcsom6zri helyet az idegen elSziinl6s el6l
l<elet, nyugat 6s ddllielet fel6 a terur6szetes fiildrajzi-stratdgiai
vonalakon lezhtiilk.
llogy ez a dttnai tiimiiriilds val6ban hat6kony 6s a szourszddcs birodalmak terjeszkeddsi tiirekvdsei el6 nehezen' 6th6gjrat6 gitat emel, azt a katona-fiildnajzon kiviil az esern6ny-tiirl.6nelem is 'bizonyitja. Magyarok, szlovikok, horvdtok' ttogy az
iisszefogaslak csak leghivebb tiirt6neti elemeit emlitsiik, ezer
dven6tebberraz6|etkiiziiss6gbental6lt6kmegfennrnaradrisuk
ltiztosit{kit. De bizorlyitja e hat6konys6got a szomsz6d'os nagytet.ekDttnatsjravonatlroz'rikiilpolitikailragyonl6nyosdoktrinija is, atuely a dunai egys6g sz6LtagolfsAt, rnint legf6bb c6lkitiiz6st, alapvetd elvkdnt iria el6. A Bizanci Birodalom ut6d6nak'
val'
-a Tiiriik Birodalornnak kiilpolitikija sarkalatos t6telek6nt
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a
lrtta,

0

h'ogy [h'rlely ]lagyarorszagt6l szetv6laszt,va nlaradjon ir
;
nrlnret inrllerializntrrs, aker. [j€,rs akiir I]erlin kellviselte ugy:llr_
('/.1 a vollalat ktivette 6s 6llalnrltax.ilrrijdnak
tar.tot1a a sz1Lclarabolist; az orosz szint€n ellens6ge nrinden dunai vagy balp,j rr i
tisszefcgl'snak, ;nteg laza konfederS.ci6 fol.pr6j6.ban is.
A dunai 6llarneszlne efs6 ktivetelm6nye teh6t ,rz, hogy
az ott lak6 nr6pek tiletberlrnaradisuk c6ljeb6l tiimiiriiljepek 6s a
tertn6szetes zirovonalak ig 616 ftagy 6lf arnot alkossanak.

A biztorrsig

k6rd6se

a Dunat6.jorr

trtivel a I)ttna t6j tintn aglbatr ne,ln' k6pes a szonlszedo.s
lrirodalttlak €gyil<6vel sem lnegbirkozni, inrperialista ves ,ely
eset en elciill az a k6nyszerii sziiks6g, h,ogy
a kiv6natos bizto'siig
r)regsz erzdse v6gett a potenci6lis t6mad6 fel
ellen a nr6sik ket
5

esetleg rminrlkettdvel, k'atonai sziit6rs6g valamelyikd,vel ;
katonai
vets6get ktissbn. Melyik t6rs6g alkalmas ma ilyen
sztrvets6gre

A

?

szonrsz6clos nagyterek

kilziil & ttirt6nelem

leguJabb

mert
szakaszfban d,dlkelet,felcil n'incs 6letvesz6lyes fenyeget6s,
bolgfr,
a r6gi Ili zhnci Ilirotlalom tovfbbra is sz6ttagolva rnaratlt
tertileszerb, gtiriig, ttiriik 6s r6szben roman r6szekre. Ezek a
mint
ellen
vesz6ly
orosz
germin
s
a
tek teh,at, alkalom adt6n
A
katonai sziivets€gesek k,ockf r;aI n6lktil felhasznilhatok ' - e
veszely a R6nrai Birodalom t6ns6ge ,fel6l is csiikkelrt, ami6ta
6rt6rs6g n6met ds olasz r6s z,re bomlott sz6t. Az ol,asz teriilet
&
ktiliinirsen
d€
nagyterei,
dekei a" dunai t6,j ilsszes szomszddos
6rdeKir'pit'medence
a
sz.o,nosak
lieleti nagyt6r fel6 teljesen
lreivel, igy ezzel a tijr6sszel val6 sziivets6g mitrdis Yesz6lytelen
€s mindig sziiksdges ; az ,irjabb korban olaszorsz6g a Dunatii
maga
rllla'd6 sziivets6gese . - A ndrnet t6rs6g, mely kelet fel6potenszintdn
enirhnyb,an
is v6dekez6s f,llapotiba k6nyszeriil ,
ci6lis sztwets6ges. Viszont errnek a tdrdarabnak itnperializmus6t francia-olasz szirvets6ggel lehet ellettsulyozni. !t'z eur66lT,rai nagytdr a ttlrt6nelemnek majdn€,ril minden sZ,nk&sz'aban
veszdly
Bz
a
napjainkban.
jelentett,
akircsak
land6 6letvesz6lyt
Biroa legrilland6bb €s a legn,agyobb. vele szemben & R6mai
timaszkatonai
val6
iiroktis'eire
tralom 6s a Bizi,nci Iliroclalom
kotlas a7, egyetlen hat6kon,y vedekezdsi nt6d.
A dunai 6llameszme szempontiab6l a jelen korban tehit
sz idegen imperializmusok elleni v6dekez6s legiobb form itia ^7
olasz, ,6met (anrerikai ) katonai sziivets6g, amelyet a Bizanci
a
Birodalom megf elelci tertiletdarabiai eg6szitenek k i, valamirrt
nyugateur6pai politikai t6rnogatis'

A f olytonos vesz€lyeztetetts6gre val5 tekintettel a kel-

lii ktilpolitikai volralvezetdsen ttrlmendleg az 6llam bels6 szerf elkezet6t is a" v6delem szolgilatAba kell rlllitra,ni. Ugy kell azL
6s
ilcselekv6sre
gyors
6piteni, h,ogy lehet6s6get biztositson a
jeazt
ez,
land6an tartal6kolja a. kell6 harci er6t. Gyakorlatilag
tirsadallenti, hogy itt er6s v€grehajt6 hatalorlll,r&, ltierat'chizf,Jt
6

rrri rendre, kdt elezd katonai szolgilatra, tt dunai sorkciziissdgi
I tttlat kiilcinleges SPoliis 6,ra es a korrn6, nyzat
,r1ilel n,agyobb
ri lland6s6g 6,ra van sztlrs€g.
Mivel tovibbri a jelen korbatr aktiv kdt szornsz64os nagyt

I

tir n6pisdge a n6met 6s szl6v elern belenyulik a dunai
ott a. faji iisszetarto zls alapj6n celjai eldr6s6re t6rn-

tirsegbe 6s

Ix)lrtokat keres s tald,l, a dunai 6llanr legf6bb kulcs pozici6iba a
vcsz6ly tartama alatt kozdrdekbci I az egyik tersdggel sem
rokoll nepfajn:ak, a rrlilgyarnflk, bizonyos tirlsfrly biztositapd6.
Fl kdt tetelbdl kcivetkezik, hogy & tirsadalmi 6s politlkai koreszm6k, mint jelenleg a nacionalizmus 6s a tlemokri<'ilr, a dunai 6llameszme kcivetelmenyei ali rendelepd6k, un6.s\z6v'a'1, hogy azok maraclektalan kiel6gitese it.t csak az
eletbenrrraradiis 6s a biztonsig rov6,s6,ra volna keresztiilvihetti. tls
logiItttsan kcivetkezik az is, hogy a dutrai allanleszlne kovetelpr5nyei
It'gjobban birodalrn i szerkezetben, azaz a rr€pek bizoni-,os politikai hierarchiAjeban val6siilrat6k meg.
M6s terek, m6s tijak 6s mis n6pek id6pk6nti 6letstiltrsatol 6s kultf rform 6i6tol a Dun atdj 6letstilusa 6s kulturfo rm6ia
fgy sziiks6gszeriien mindig kiiliinbiizik. Ennek az eredeti durrai szitrt6zisrrek az eur6pai kulturin beli.il val6 kialakitdsa a
legfontosabb dunai illambiilcseleti probl6ma. Ez6rt neh6z, rop;rant neh6z, a Dun atii politikai arclritekturija, ez6rt jeterrt hcisi
cselekedetet, iiriikiis 6ldo zathozatalt a dunai sors iintr,rdatos
vd.lIa

lasa,

ll.

II.\rRc A I)UNAI AI-'L.\l,tESz\H, IoLI,IDN, tgzl-1glg
1.

A SZLAV ES GERMAN VESZELY KIBONTAKOZASA
KOZEP.EUROPA VEDELMI POLITIKAJA

A szliv
rf tt

I

vesz6ly kibontakozisa

A moszkvai 6llaur a 18. szazarl veg6re teljesen felszabat az ettnd ziai steppell6pek nyorn6sa al6l, teriiletileg meg-

liyitrapodott 6s az'Osztrrlk-Magyar Birodalommal,hosszri szakasz'on kozvetlett 6t'itttkez6sbe keriilt. ,tr'Iagrira riltve Azsia
hagyo-
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eltiblr
nr6nyos szerep6t, a nyugat 6s ddl ,fel6 valo el6retirr6st,
vit6ss6 tette a Monarchia balk6ni befolyisit , &zut6n l6tiogostrltfel6pit6s6g6t 6s vdgiil felvetette ,I(iiz6p-Eur6pa 6 a Balkin fi
hagyornanyai
n6nek probl6m6j6t. Oros zorszl"g ugyanis sz"hzados
a
szerint szabaclulni kivAnt er6sen szhrazrfiildi helyzet6116l €s
vdgett
nyugati vilagforgalornba val6 intenzivebb bekapcsolodis
a'z
a nreleg tengerek fel6 keresett kijiratokat. Leghdbb vigya
szorovezetrl
volt, ho,gy a Fekete-tengerb6l a, F'oldkiizi-tengerbe
sokat megszerezze 6s hasznilatukat katonailag biztositsa.
A progranr. els6 r6sze, A Szorosok megszerz6se Tilrtikorsz6g nregcsonkitasat jelentette ; a misodik r6sz, o szorosok
sziiltkaton,ai biztositfsa, eg6sz l(tlz61r-Ilurr5pa dtalakitaa6t tette
a
ho'gy
€1,
k6pzelt6k
ugy
s6gess6. A tervet utols6 f.itzisitban
or6116
alatt
befolyis
orosz
tengeri fitvonal felett hatal,mas, de
szfg,spal szerveznek: egyr6szt egy Nagy-Romf,niit' Nag) €s
I3trlg6ri6t 6s Nagy-,szerbi6t, hogy ezek a rn,agyarok, olaszok
tiimlld6lszlf,v
noBY,
szt
&
egy
misr6
osztrikok er6it lektiss6k;
lrel is iisszefiiss6 csehszlovikiit, &ffielynek az lett volna a'
Oroszors zitg el6retolt
f eladata , hogy a l-en gyelorsziggal b6'viilt
A nitgyorosz progsemlegesitse.
er6it
hidillSsak6nt a n6nrets6g
ram teh6t a f'r6ga-Bdcs-Trieszt vonalt6l keletre esd egdsz teriiletet szlav vezet6s al6, kivAnta helyezni 6s bef'olyisit a Rajna
r onal6ig kiterj'esztetri. ( 1 )
Dz a" program nyilegyenesen kiivetke zett Nagy P6ter
c6r v6grendelet6b6l, anli'ek l(arl l,Iarx nrir a 19. szhzad kiinem egy
zep6p frallpin,s iisszefoglalis6t adta. "A pinszlivizmus
l\[arx
nleg
r
irem ze1 f iiggetlens6gi !il,o zgalma, 6llallitotta
rlkotdsrit
lanern oly tiirekv6s, anrely egy ezred6v tort6nelmi
akarJa el,pusztitani. Ahhoz, hogy c6lhoz jusson, l€ kell tiiriilnie
lltrr6pa t6rk6p6r6l rtiriikorszagot, Magyarorszagot 6s N6rnetorszag fel6t. S,ha ezL a c6lt el6rte, akkor is es,ak tgy maradhat
fenn, ha a nrar.addk rNurrip6t is leig6zza. A pfnszlivizmus tehiit,
jelertt 6s
mely vall6si alapokr6l indult el, politikai pnogramtttot
bevagy
k6nyszeriti:
Ilur6p6t k6t lehet6s6g kiizotti vilasztisr,a
leronrbolia
hogy
kdnyszertil,
h'dol a szl6vs6gnak, vagy arra
A p6noroszorszagot, a p6,'szliv mozgalom tinracl6 kozpontiet.
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',rliiv terv a durrai eszm6vel hotrllokegyerrest ellerrt6tben illt,
rrletvesz6lyes fenyeget6seket tartalmazott kiv6tel 116lkiil minderr

rftrrrai rrrOpre 6s felboritissal ferryegette az eurdpai egyetlsulyt.
Ahogy Oroszol's zag inr llerialist a cel jai egy llagy szl6v nll:tttt - I'6,nszkivia
kialahitdsfrlran nlegfolialnrazfist n_vert, nlcglrr''/.rl(itliitt annak -ideolirgiai alat6nraszt6:sa es poliLikai kivitelr.z.tiso.
r

lr rl:t

I

A,z ideol6giai

alititrrilsztis a ndnrct rolnantikus goll-

esztttekdrenek 'Atvetel6vel es szlav celokhoz valir bozz.{idcl-

rrrif risiival ,ntent vegbe. I(iindulollon'tja a ncllrajzi lellzeLfogalrrrrr ittvetele volt es atittak torteneti nlagyarhzo t6nyez6kept
r';r lri f elhaszn6lasa. A nepra jzi llenr zetf ogalom szcrint egy-egy
r:ri'1tl<ozdsseg ijsszeterrtoz|,sanak isrrrertettijegyei a krizos v6r.s6:',i ('r(ltlet, a l<ozos ttyelv, a liijz6s szokisok 6s a kctzos kultrrr.a.
\lirttltrz r
lllrondottAk,
az iisszes szliv ncpekrrel egy ds
rr,rr,y r\az.- Ilzek tehit vala,rnennyien
iisszelart ozr'tirk, kovetkez.til;ktillett egy 6s ugy,allazon 5,lla1r keretebe vollantl gk risszg.
I l;r jtlatrS"ban , zz risi rillalxrtban nrirr dez igy is volt, letezett egy
n:t liy 'U'anszl6.via", s csak az "itlegenek ravaszs'i g,a," bortt,oLttt
rf r('8 ez cisi egys69et, taglalta sz6t az egyetentes szlS.vsrigot 6s
i:'.ttzLa le er,er evvel ezellLt e n6pcsalfd tagjait. Itrzeket az tde:',{'n elrtyoln6kat l}lagyarokn&k, torokriknek 6s n6nreteknek hiv-

li, telt6t az altiluk valo "f els zabndrrl6:s", az elpyolr6 d.llamolc
a szl6v lrolitikai ideSl legf 6bll krivetelnr6nye.
p6nszl6v terv politikai kivitelez6se a Nagy Pdter
A
. .r :i r vegrendelet6ben
nlegszabott m6tlon vdtetett nlunkS.ba. Il
t rigrendelet szerint: "I,,€ngyelorsz,6grot rnindenesetre fel kell oszt :rtr i. Fesziilts6get kell tenemteni egys zer Ttirtikorszf
956 1, rnf sj:i

"::r,ett'o'tnbol6.sa"

kor PerzsiAban. Ausztria Allanraiban protektor'6tusok letesitdscikell torekedni, melyek jiivendci uralmunkat k6szitik el6. Nagy
ligyelnret kell szentelntink a gtircigkeleti egyhiiznak 6s hiveinek,
:tkik Magy,arorszd,gon 6s Lengyelorszilgban 6lnek; 6k lesznek
fiit.rlmaszpontjaink." Tehit: az orosz irnperializmus iltvonatin a
szl6.v nyelvii 6s a giiriigkeleti vaflisfi tiimegek kiiziitt tim&sZpontok, Professzion alista izgat6k, el6iirsiik 6s Quislingek ker'o
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restetnek, amivel a prigai, belgredi 6s bukaresti orosz konZUl6tusok bizatnak meg.
Csehorszf,gban indul
felforgato tev6ket,ys6g, ahol az 1848 Jttniu-

A legelir6bb tolt szliv b6sty6ban,

rneg legkorflbban a
s6ba1 tartott szl6v hongresszuson nt6r jelen van llakuttltt, az
orosz izgat6, aki a kongresszust kizad6 gytil6ss6 al,akitia 6t'
1868-ban a. c,sehek tiintetrileg n6pes ktildotts6ggel jelennek meg
a nrosz.kvai n6prajzi kiellit6son s rtividdel uttibb Palaczky viszszavon ja a dunai nagy illarn sziiksdgess6g6r6l vallott f elf o gl sit. 18?0-ben ,ltohentvart cseh miniszterelntik ,megkisdrli a Monarchia birodalmi szerk ezeL|nek sz6 Llazitis6t 6s ftirlerici6vS,
val6 ritalakitisit. A szhzaclfordul6n megjelenik a politikai sikon
T.-,G. M,asaryk, "az igaztnondds bajnoka", aki toll6t leplezetlerriil az orosz tervek szolgflat6ba 6llitja. 6 az, aki nagy nyomat6kkal 6s tort6netf iloz5f iai ali fest6ssel terjeszti a cseh 6s szlori1 n6p egybetartozisinak tdtel6t, a "'csehszlovik Pinszlivia"
r anf,t, 6s alftiptaszrja Strossmayer elnr6let6t a. szerb-horvitszlo,v6l nep egysdg6r6l , a '1cl6ls zlhv f'6nszlivi6r6l". Vele 'pa,rIrrrzanrosan hirdeti e n6pek "ezerlves elnyottris6t", a "felszabaclitis" 6s az "orosz v6delem" al6 helyez6s sziiks6gess6g6t.
Iiiagyalja az i6eve zet6 irtakat 6s nrodokat, az irgyttevezett paltI urn,okat, amelyeket Pittsburgbatr a szlov6kok-csehek ktiziitt,
I(orfubal a rl6lszl6vok kiiziitt l6tre is hoztak 6s szellemileg ltiszakltottik e n6peket az 6si dunai sorsktrziissdgb6l Esyitlejiileg \[asaryk Nyugat-IDur6p6ban is meghirdeti a szl6v eszlrr6nyt. A hfboru alatt, amikor a King's College tanSra, a.l'ra
o k6rddsre, mi a celia, igy felel: "C6lom a Monarchia tisszez(rzasa".,, Tanitv6ny,a, trtlvdrd Benes, a misik mirk6s orosz ii3y-

niik trtols6 ln'unkd j6b3il, Ofi vont les Slaves ? (P6ris, 1943 ) '
p6ly il!ilra vissza,pillantva nyiltan megmondja, hogy cselekvds6nek rug6ja a n6met-nragyar-toriik vesz6ly elleni harc volt, aml
teljesen a szl|,v hagyominyok vonaliba esett. IIis zen m{r
1g4g-ba1 is igy v6lekedtek L csell vezetdk: 'lA szl6v egys6g' a
szl6v szabads{g €s a szl6v {rjjisztilet6s nem val6sithat6 meg
mfsk6nt, nrint az osztrAk birodalom szdtrornbolisa 6,rin." (2)
10

:rjrl nr6g vikigosabban igy fejezi ki mag6.t: "lgazi szl|,v politielk6pzelhetetlen volt andlkiil, hogy anrr,ak k6llvisel6i a
vrigsii gyakorlati ktivetkezm6nyeket ne vAllaltrik voltr&, mert
r'z.r'l{ it kovetkezmdnyek utitrdetr logikai vonalon azonosak yolt rr k : :r tertileti st i tuskv6 leronrbolisrlt igenyeltek s vele pirlruz,"alnosan vagy egy nagy orosz ir6nyitSsu Itinszliv Birodalonr
l: i:r l:r kit6sf t, vagy pedig egys6ges szl6v nern zeLi illamok 6letrelr iv:isilt, a. r6gi hatirok fdlretolAs6val, n6pi, delnokratikus 6s
l)r'()liressziv alapokon. A szlilv politika szS,nrAra soseln vo,lt nris
r'r('l{oltl6"s lehets6ges." (3)
A m6sik szl6v tt6p, atnely a llinszliv tervek v6greh,ajt6.i:i rrl szegtidott €1, a balk6ni szerb ndp volt. A belgr6di orosz
Ir o rr z.ulok bef oly6sa €s k6scibbi sikereik a balkini h6boruk foIr';rtruitt, valamint a szarajevtii mer6nylet ulin adott orosz blzLaI :r's; t.ulontfil isnrert nro zzanatok, semhogy ezekre rdszletesen ki
Ir r'll()ne t6rntink. Csak azt jele zzik, hogy I Iartu"ig belgrridi orosz
I iik ott zul rn6r 1905-ben elerkezet tnek lSt ta az iddt arra, hogy
r ('riz.lt:Les eldterjeszt6st tegyen k'orntiny6nak a l{onarclria romj:r in Inegalakitando hatalm,as "delszliv 6llanr" 6letrehiv6,s6r6l. A
Nf

Iik;r

:;z,r'r'l) rllozgol6df

s itte'rjedt Magyat'orsz6. gra is, ahol 1848-tril

ve kermtek 6s talAltak koll'abor6torokat. A szerb tiirekvd:;r'ltet Markovics Szvetozhr m6r 1871-ben figy f oglalta iissze,
lrogy Sztatnbult6l B6csig nincs nagyobb 'felforgat6 er6, mint ar,
r )t'()sz 6ltal t6mogatott "jugos zldviz,mus", mely m,a,giban foglaljl
k r'z.rl

lerombolisit. (4)
A harmadik teriilet, ahol Oroszorszig timogat6st nyert
l.rVcihez, a r6gi Rom6n'ia volt, a lVlonarchia el6kinpiti felvonul6
,\

rrszLria-Magyanorosz6g

('rop, ahol a ndpi nemzetfogalom alapjin a p6nszl[,v fikci6hoz ha'
:'otrlti trirekv6s alakult ki a Dnyesztert6l a Tisz6ig terjerl6 NagyItotnfnia 6letrehiv6s6ra, "De la Nistru pan la Tisa", i&hogy k6r;{ibb Elminescu meg6nekelte. ,Ezeket a tiirekv6seket hasznilta
[r'l Oroszorszfg s ezek vonal6ban Jdtt l6tre Bratianu 6s Sasanov
triiz,iitt 1914 okb6ber 1-6n az a szerz6d6s, &rlely Drddly 6s Bufrovina bekebelez6s6t megig6ri a" rom6noknak, s e r6ven a durr:ri sorskiiztiss6gbdt kiszakitva, ezt a n6pet is az onosz hodit6
I c rvek szolghlatiba illitotta.
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r\nlikor e lrolitikai rnii krirvotralai vegleg'kialakultal<'
Iir.aprarz 6s trt6na ll,asaryk egy llagy javaslatbatr foglalta
iissze a pnogrlm ;ot ( l9l5). A javaslat szerittt a tr6nlet 6s olasz
lratirtril keletre es6 teriiletek egy "1),a,nsz16v birodalotrttn6" alAkibalrl6k 6t, atnelynek egyes tartotttAnyait (Ilulgrit'i6t, Cseh:,1lovirkiat, Nagy-,[tonrArr i6.t., stb. ) orosz nagyltet'cegelt kot'tnfinyoznik s i\{agyarors z\.gon aL' "szl6v f.o,lyosir" l6tesiiltte. ( )
l-r

lathat6, dz orosz imperializmtts
a Dtlratijon 616 szliv n6pek 6s a gtiriigkeleti vall6.sd rotn6.n 116p
irrtelligenci6jAban szimos kollabor6tort tal6lt. Ez a forradalnri
iptelligencia szak itott a dunai gondolattal, 6rtt l6ja lett a rrytrgati
sorskijzijss6g6ek s 6letbiztonsig6.t a legveszedelrnesebb t6rs6g
agressziv imperializrnusival, a pdnszlivizmussal val6 sztivets6gt e,r k6pzelte el. E p6nszl6v sztivets6g lett minden k6s6bbi b.i
kr-rtfeje, lelki befogad6sa a dunai n6pek halilos it6lete.
Mirrt az elciadottakb6l

A

116tnet vesz6ly fel6led6se

A,z orosz veszely I ft. sz'iza<li l(iborrtakozisa 6s n szlirv:'oltiirr f or.r.a4alnri elentekkel val6 kit llc.sol(rtl6sa rlelrl kertilt.e eI
a 16niet vezetci kiiriik f igyelut (rt. I{l veszdllyel szetttben a f i,atal

Osztrdk-i\Iagyar Nlonarchiir'irl valti egyiittrniikiicsd,sz6rsig
^z
a ntilgyar elerrr er'6sit6s6bert keresett elletrst'rl1'ttov6bll6.
tl6sben,
I,lrre a kiiztis ertlekre utalva rnottclott,a llisnrar('k kattcellSr
rrriptegy a szlav politikzr valas zak6nt, hogy "a l)tttta es a I(6ryr:it ok iil61 €16 lnagyarok szfunrrukra :rnnyit jelent.ettek, lllintha
trtt nertretek lerrrri'rrek, mert sorsuk a nri6rrhkel a.Tollros. A lnas ez az, allri 6ket
gyarok veliink egyiitt illnak es buknak t
alal)vet6en nlegkiilcnbozteti a szl6:vokt6l 6s rolnrlnokttil. Itz'l'rt
a ,nragyar t61 yez6 szanrunkr:r a legfontosabl) az eg6sz Ilalkrilloll'
lrely tudyalevcileg a 1]6csi-orszS,gfitnil kezddrlik." (6) Ilisrnarck
a I\I,o,1archia fi"iggetlensdg6t is sztiks6gestrek tartotta, (?) cle
azL jobban l6tta biztositva lnagyar, tttittt szl6v vezetds alatt.
I,,z6rt ttjbbszijr is ajAnlotta a szlivokkal teletiilniitt b6csi utlvarn,al, Sogy "-.\usztria srilyllont.jAt Magyarors zhgba kellene 6thely er,ze." ( 8 ) S trile szrarlnazik iLT. a hires lTt,ordris is: "f fa engerl az a szerencsdtlenseg 6rne, hogy osztriik csiszir lenil6k,
T2

tnir holnap etkiiltiizn6k I'estre, huszir egyenruhhba v6grrr rlla.grt,ol, tnagyat'ttl llesz6lrr6k 6s lovagolrrek, 6s nrindenL
lr*ltr:llelezn6k ,I\Iagyarorsziglla, attti otluillik. Szellrdlyesen
,';rtrtik a ntagyar o'rsz itggytiles el6, c'sak vele tdrgyalnek ds
Ir r'r'okerr nregmondani,m a
vitathatatlan t66$, hogy a
n :rHyar kirilyi m6ltos6g az, ausztriai csisz6r elsii tisztsdge,
r'r;ly
rr;i

f

f

irrrlett egydb pedig csak rnell6ktartolnany." ( I ) Ilismar'ck Ne('lot'szhga val6b.an szivdly€s baritsAgot 6polt a l\lrolrarchia
ir;irry:illatt, tudatiban volt a kelet fel6 sziiks6ses n6nret-drrnai
k:r lort:ti egyiittnrtiktid6s tiirt6neti l)arancs6nak, anrit 6llando
ftrrvct(rlrn6nynek ta,rtott, 6s hitte, hogy "a"r. 6rdekelt feleket csak
Il rlcs(irtiis nagy f 6lreert6s vilaszthatja sz6t tart6san". ( l 0 )
A ktlz6peu16pai v6dekez6si Bzallillyok tragikus f elre6rf ri:;r' iL vuskancelld,r buk6sa trt6,n ( 1890) valotran bektivetk ezeLt,
:rnrilior a f)rang nach Osten keretdllen egy irj ndrnet delkeletr rrrrip:ri imperialista politika bontako zott ki, a,lllely a I)unaviddk
l,r'l(r'lrelez6s6vel ett16lrai hegem6nia kialakit[s6.r'a tiirt. \)z a lnoz7;r f r:r t <:sak bony'olitotLa a tudr lneglevci zavart, ,rilert a n{onal'chia
rrrirrrct segdt a dunai eszm6tcil elt6riteni 6s p6nger,nrin szolgf.latl';r :illit.atti igyekezett. lgy a Dunatij a 20. szizad elej6n mar k6t
t,rornsz6dos nagyt6r nyomisa al6 keriilt 6s a magyarsig mag6,:r rnaradt dunai tirtik hivat6.s v6delmez6s6ben. E viltozis el^
l*rrtire azonban
dunai viszonylatban tovibbra is k6ts6gteleniil
:r :;zlav vesz6ly maradt a nagyobb vesz6ly, a tart6sabb, az id6lrr';1 is elcibb jelentk ez6, kiizvetlen dunai probl6ma.

,r r

r

nf

I)rrrrai v6dekez6s a pinszl6v vesz6ly ellen
A szl{"v vesz6ly jelentkez6sdvel kapcsolatban Magyaror:"r.it1i nregerosit6s6nek gondolata a Monanchiiban mag6ban 6s
;r n )'ug:rt.eur61lai lmlitikAban egydbk6pen rnegjelent. Gentz osztr:i lr ;rrrblicista 180'6-ban, kozvetlentil azutin, hogy Feren'c csit,t irr' letrt,ondott n6met cs6szr6ri cinr6rdl, irgy vdlekedett, hogy
" Ilrlr's Irem lehet tov6bb f6viros s a n6met Allamokat nrAsod' ,'rrrlii t artom6nyoknak kell tekinteni. A Monarchia azdkhely6t
:' t k cll helyezni l\fagyarorszig kozefrcbe." ( f I ) Az orosz krizelcrlris ir Vars6-Orsova v,oralhoz Metternioh osztrik kancell6rn,ak
13

is aggorlalomra aclott ok,ot. ttatlet r,ky osztrik tillorttok kifeiezetten azt javasolta, hogy a Kir'pdtok bistyafala mtigott Maki,
[I],arorsz6got llolitikai , gazdasigi, katonai ercidcle 6pitsek
[16r.6v mulva ugyanezL awLrlotta l]ecsnek Arrglia is. A kt'itni h6bo'

(18?8) szint6n a dunai meger6'
jegy6ben zajlott le.
sit6s 6s a szl6v vesz6ly ellen val6 v6dekez6s

ru (1gb4) 6s a berlini kongresszus

A Ilabsburgok cseh tan6csosaik, ktiltinosert l{slrowrat
gr6f befolyasira, aki l\letternichet 1849-ban levS,ltotta, ezt az

orosz elleni v6d ekezzo politikat csak k6s6bb fogadtik el, nriutin
behiv<Lz oroszokat 1 8 4 g-llen N{agyarorszf gba szirvets6gesk6nt
Mikl6sn'ak
I.
fej6ben
letor6se
mozgalom
zeLi
nem
rnagyar
tak 6s a
szaba4 kezei ig6rtek a llalk6n,oll. 186?-ben a Monarthia vezet6sebel a lragy,ar elem m6gis dont6 befoly6sh'oz jutott s L879Lren letrejtitt ar, orosz elleni v6clekez6st szolg6k5 ketr6s sziivets6g
ig,y az
( Zrveibund ) , antihez 1 882-ben lt6lia is csatlakozott, s
a' r€nregfel6etr,
egesz Dupatrlj, alallvet6 tilrv6nyszeriis6geinek
sziiveta
Ilhhez
gi R6mai tlirorlalorn tertileleire tAmaszkodott.
.s6g5ez csagako zoLL ut6bb Rom6nia, Bttlgfiria 6s Ttirtikorsz6g
ir 16g i qJiz1,n,ci llirorlalorn tertileter6l. A belpolitikai 6talektrl6s is
az er6ijss r.I-,onbositis jegy6ben zajlott le: rErtl6ly irjra egyesiilt
l{,agyarorsziggal s ar, 1868-as tiirvdnyek a Ilemzetis6geknek
lilleralis sfatut.unrot acltak. A tartos b6ke 6s nyugalonr a iDunat6jon most, a foko zorJo szl6v vesz6ly ellen6re is biztositottnak
lfrts zoLL s a rlunai ne1rck kivetel ndlktil kdzel f6lsz6zadotr
et val6ban b6kdt dlveztek, r6szestiltek a, dutrai eszm6t megval6sit6 magyar politikai g6nittsz Aldfsaiban'
Ezeket a tr6nyeket kellett riivid vonisokk al ecsetelni,
hogy kell6 megvilngiiisban lathassuk a szed6ni katasztr6fib6l
politi'
lf gif ) frlernelkedd Franciao rsz6,g Dunatijra vonatk oz6
k ai gondolatit.
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Diplomiciai forradalom
I(iiriilbeltil a. mult szS,zad kilencvenes 6veiig 3 francia
ltizv6lem6ny arinylag kevds ismerettel rentlelkezett a Dunat6l
L4e

tit ilt a i szervezet6nek
f !rz. lrirodalo,mr6l 6s

term6szet6r6l. lt6g kevesebbet ttrdott ar
annak expanziris ttirekv6seirdl. De ez &
It r'\'ris rrr6gis a val:6sigot tiikriizte. Tudtik, hogy a I)unatriJon
:r lr'11ttr'(isebb Allarni alakulat ,L tort6nelnri Nlagyarorsz6g, ez L
lr:rr 1r:itrrredencdt teljesen kititltd 6llanr, rtrely a Duna kdk szalag,:r r';rl iisszef tizve, csodilatos foldrajzi egys696vel szil6rdan 6llt a
Ir i ('z,cr ev viharait (8. Reclus, I'ayot).
'Sziijr6l-szri,jra jirt a nyulr'rrropai
Allamfdrtiak kcir6b€il, hogy a dun,ai magyar biro;':r
r :r l,r )rnr , majd ut6da a,T,
'Osztrik-Illagyar llirodal'om, nrint utolsri
1,r

i ,r

,

(

f

. u rrilr:ri jellegii orszS,g kelet fel6 lragy biztonsS,g'ot nyrl jt a kebel6l,r'rr rilii kis n6peknek 6s egyfittal egdsz Nyugat-llur6pit v6dehne, | :r kr:lett'61 fel6je ttirci barbir erdkkel szelnben. Tudtrik tehit,
f ro;', y ?'tt a bir.odalonr az e,ur,6pai beke 6s errrripai
llolitikai eg-vutr*,ilu

iiliizhetetlen eleme, s ha nern l6teznek fel kellene tal6lni,
l:)-ben, 1854-ben 6s 1878-ban ez a nreggy6zdd6s llresszelnend
rlr ;rlorruiciai t6,m'og,a,t6st biztositott a MonarchiSnak.
A'zt is tudtik, ltogy ezen a trljon e.gy szalladsiqszeretri,
lrlrcr':ilis, detnokratiktrs n6p lakik, a magyar, anrely nemesak
kr'lr'l vesz6lyeivel szemben 6llt 6s ell 6r't, hanem diad&lm,as'-an
lr rlrr rgt.atja a szabadsig zf,r,zloiht a ger.ntfn tiirekv6sekkel szeml,r'n is. 'Michelet, 'IJ6ranger, .Irrles Verne, Sayous, Ignace l{cnt,
[\l:rrl;rrrre Ad,a,m, stb. nenl gy6zik csodilni a h6s magyart, s mtnd';',f il( a llraga miifaj6ban ririik emleket emel neki. "Nyugat n6;r.i, - irta Michelet, -- kik messze a barllir vilig veszdlyeitdl 16gf i;l fogva a b6ke ,m.esters6geit iizitek, mindig h6l6r'al golldoljatolc
;r k eletl n6pekre, akik Eur6pa hat6rsz6lein 6lve megv6dtek benrrcl r)ket a tat6rok 6radat6t6l, A tiirrikok seregeitdl , LZ oroszok
|'rn()g€it6l, 6s ne feledj6tek €1, milv h6l6val t,at'toztok Magyar{'rait,h14trak, Lengyelorsz6gnak 6s a szerellcs6tlen Rornfni6nak."
"1,) rrdpek gyakran megillitott6k a h6dit6kat, gyakran kifriraszrrtt:ik azokat s m6g legy1zetve is benneteket szolgiltak aziltal,
lrogy'lsten ellens6geinek haragj6t szenved6seikkel felf,ogtdk."
Az a, 'hti kdp, amit Franciaorszig a DunatiJnol €s sper ilrlisan, ennek iegerdsebb nem zetlrdl lelk6ben 6rzott, a szedini
k:r lasztr6rf,a utin kezdett elhomilyosulni. A ,f rancifk r6diibbentek
:r rra, hogy Ndmetorszig ne,mcsak az elv,o'nt gondolat haz6ja,
:r,ilk
I

s

e
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Iranenr egytlttal a kenr6ny katonrlk6 is,

akik orszhgukat nrodern

miliba,rista 6llarn6. alakitottrik hL ( Mme Adarn ) . I(ovetkez6sk6pen, hogy Franciaorsz6.g a, fel6ledt n6met test --- a corpus
veszely6tcil es a f rnnkf urti b6k6llen szentesitett
ger.nl anicrr m
nregal hz6 hely zeLeltll ltregszabadtrlhasson , ilLfogri sziivets6gest
kell keresnie. ( l2 ) Ilrre a szerepre, antit a nttlltban f-,e tlgyelorszig, Svdtlrors zhg Tiiriiko rszl,g tiiltiitt be, tttost azok,at a ntl;reket szemelt6k ki, a ntelyek er6sen n6trtetellenesek , a"zaz '<
ahogy akkor mondt6k antigermin k'oefficienssel rendelkeznek. (13) S ezeket a szilvetsdgeseket a szliv n6lrekben remelt6k
felfetlezhetni : Oros zorszigban 6s az Osztrik-Magyar Motrarchi,a
lr-enlzetisegeiben, alllely ek a "nagy moszkovita hottglonrer6tum"
ktrriil volt.ak hivatva ttimiiriilni. (14)
trhhez a kiilllolitikai elgondolishoz n,agy rem6nyeket
fi\ztek, arnit tiibbek kdzott l,ouis L6.ger, a Coll6ge de France
lanir.a, az akk'ori szlavista inigirda vezdre is vilSgosan kifeJtett.
"A:ni6t.lt,az, egyseget lnegszerzett Nemetorszig llur6lla szivdben
irta 'I6ger, a" szl6v f ai sort frl nyottt :i f oldnyre tett szert,
sa a nri6nkkel szolirlarissi vilt. IIa e fajna,k sikertil a germirrok kelet es d6l, aza"r, a l.-'6ldkozi-tenger fel6 val6 terjeszked6s6t
megillit,a ni, tali n nri is megt arthatjtrk a Vosges-ktlruli hat6railkat es ki turlja? esetleg visszaszerezhetiiik a RaJnavolralat. I Izr viszont ez a faj a hnrcb.an v6gleg elbtrkik, nemzetiipk jiiv6je ,menthetetleniil veszve van." (15) "Ilogy tehit a,
gennin vil6 g veszedelnres tirrekvdsei ellen harcolhassunk, minrlen 6rdekiink ar.L parancsolja, hogy €gy egys6ges SzlS'viira t6-

Irleologiai forradalorr

A szlilvbarit fran'cia kiilpolitikai elgondol6ssa! p6rhtr*
sdt reszbelt mf,r azt llreg el6z6en, k ialak ult az fi j c6lrrltrtak megifeleld "ideol6gia", amely az ernlitett politikai tiirekvtisttket egydttal mint az emberi haladds 6s a kult,rira 6rtdkes
r.rJ;rbb Sllorrrds6t nrtltatta be. Ez az itleol(,gia kdt koresznre: a
rrrilrrajzi nelnzetf.ogalom 6s a francia dentokricia fogalm,a kiiri.il
7:r.trro'san,

1,r

r

l:rri zreilrldott.

gorldolati vhg6rryokon jittt l6tre a franciaEzeken
^ rz6d6s (1891 ), majd a szab6lyszerii sztivets6g
orosz katonai sze
(1895). Ezzel Franciao rszig elsdltek a nyugateur6pai hatalmak
kiizi.il, bel6pett a pinszliv eszmekiirbe, kiilpolitiknjnt szl6.v tengel yre 6llitotta r6s 6 is csatlakozott ahhoz a tiirekv6shez, mely
Kiiz6p-Eur6pa zirogitjainak felszak itisival e t6jat orosz 6rdekkiirbe utalta. Ennek az fj kiilpolitikai irinyv6telnek egyel6re
bel6thatatlan kiivetkezm6rryei lettek, bir Franciaorsz6g csak
N6metorsz6g ellensr"rlyozis ira gondolt.

A n6prajzi nemzetfogalonr elerneit a francia publiikilban filrn est Den is ( 18 4I)-l 92 I ) , ,a Sorbon ne t an 6ra , a"
'l r :t trt:ia szlavisztika egyik legismertebb
szakertrije kez6te tel.1t':;'/,t ctti dttnavid6ki tanultninyai keret6ben . 6 rtigtiin a szedilt
l';t l:tsztr6fa ut6tr , 1872 6sz6n Itrigib,a rrta zotq h(rna.pok,ol 6t tarrttltrtiittyozLa l'alaczlty csollkin nraradt cseh tort6net6t 6s benrr ri;1iges kalrcsolatba 16llett it
1lr'6gai prinszli v krirokkel . Dz az
rtl;t'r,lis rendkiviil ntdly benyolndst tett r5, s egesz 6letre val6 61,',;tlrrr:rz6st meritett az o,tt hallottaktl6l.(l?) Itt, frrigiban alakif rrf f ;1 ki a szl6,v-fraltcia politikai szolitlaritdsrol valo nteggy 626ri:;tit tis ,azL a 'hit6t, hogy a "nenl zeLet" nelll az akarati, 6rzelItti tis hist6riai nrozzilrratok szilvedeke lrathrozza meg, jelili ki,
t:tttt'ln lt kiils6, fizikai isrn6rvek: a nyelvkoziiss6g, a kozcis szirrrr:rz,ils (v6r 6s faj) 6s a kozris szokisok . F,z,a nemetes nelll zet_
I o11:tlottt, antit ;I)enis szl6v kiizvetit6ssel szivott mag{ba, mf lr'f:;ii alkalntazisako'r kilhivta kortirsai ellentnoncldsit, koztiik &
lr'p',r':rgyog6bb francia szellemek eByik6t, Ernest Renan-6t. IIiI .tis.1i v6lt 6s sok kiad6"st nreg6rt renrek elfiatlAsiban,
Qu'est-ce
(frr'rrtre n,ation?
n{i a nemzet? (1882), dlesen tiltakozik ez
Iti tr()lllzetfogal'om hasznS.lata ellen. (lS) Unnelt6lyesen 6s vil6t'r rlill ll fejtegeti, hogy "nem zet alatt lelket, szellenri vallsflgot
Ii,'fl tirterriink
Mikdnt ar. egy6n, a llem zet is hoss zas er6fesziiri:;, :ill:rndo 6ld ozat hoz,atal 6s tart6s hiiseg eredrrr6nyek6pt ell
' lii. Ahhoz tehit, hogy nenlzetrfl leltessen lleszelni, az sziiks5;',('r.', ltogy ar.,6rdekelteknek a mtiltban kcizos dicscisegtik, a, Jelenlrt'rr hozcis akarattrk legyen; hogy a nrtiltban egyiittesen vittek
lrigyen vegbe nagy dolgokat s ilyeneket cselekeclni a jiiv6berr
i:; szS.ndekr.rkban 5.11." Atnde Renan tinnepdlyes tiltakoz{sa el-
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nraszkod

junk."

( 16 )
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(19)
len6re, rnint ez:' ktildnben Rend Johannet is,nregjegyezte,
r '6met neprajzi nenrzelf.ogalorn a fratrcia 6rtelmis6g ktir6ben
r.ohamosan elterjedt, frileg lgl4 utan, s lett egyik al6timasz06ja
a szlavofil ktilpolitikai celkittizeseknek.
A ,francia delnokricia elemei a nagy forradalom szellerni iirtikseg6bdl keriiltek elri. Legfontosabll tdtele sz volt, hogy
elideJ 'epek irnnragukbol nreritik szuver6nitd,sukat, trz t6liik
politikai
genithetetlen. Tehit nrinclen n6pnek joga valr tin6ll6
szervezetre,6llamra, s amennyiben ilyennel nem rendelkezik,
visszadlesmil vau szo, s a n6p jogosan l6zad 'fel eltrvom'irja ellen'
Kibdvitve a fr,ancia demokricia egy6b elemeivel a laicitissal,
a republikalizmuss:rl 6s az egalit Lrizlllussal - a denrokr:acia
,ern kisebb 6rvet szolgiltatott az irj kiilpolitikai celok tirnogatisihoz, nritrt. a n6rprajzi llelllzetfogaloln.
A ndllrajzi nerlrzet[ogalom 6s a demokricia ]rorlitlan
vdlasztasok
lr6,lyafutfsa ft.anciaors zitgrran az 18?7-es okt6beri
6s
megerdsildiitt
zaL
ir6ny
baloldali
rrt6' kezdcidik, a,nlikor a
kiila"
kertilt
protestins
|olitikus
\Vaddipgton szemelydben egy
ugynriniszterium 6lere, ilki GAmbetta szellenl6ben gonclolkodott'
amikor
( Z0 ) N{69 lag}rs[f1 lryolnat6kot kapo,tt a.z fri ideoltlgia,
&
megsziiletett
iisszekapcsol6d6.sib6l
a k6t enrlitett koresznle
specideklari'cir5ja
valo
iog,6ttak
n6'rajzi nernzetek 6,llanrhoz
des
ilkus 6unat6ji has zralatra , a nemzetis6gi elv (prici'pe dispetlples 5'
(droit
des
zls
ijnrendelke
n6pi
6s
a
Ir,aticlnalit6s)
ideol6gia, melyl)oser d,eu*-,nrEnres) elve. rlz a robbant6 erejii
rrek jelszavai csakharn ar bevonul[alt a diplonrS,cia sz6tfr6:ba, a
alaptl indokol6s ilv6" lett
116,'szlf.v lrolitik,ai celkitiiz6sek elkijlcsi
N

1' tt
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Ilz a ll). szd,zatl utolso harmaclAban lejitszird,S kett6s
rlilllolll6ciai 6s irleolr'rgiai - f,o,rt'adalotn tagatl6sb,a, vette a klasz.szikus 6llanralkotti t6nyezrik f,ontossigit: & fiildrajzi 6s ga7'deszerep6t
s6gi arlottsagok,at, a tirrt6nelem 6lland6it, a kultura
monarchia
{s a" speciilis clurrai dletelveket: a birodalom-elvet,
1us elvet, az egyhazak egytittnriikitdds6t az illammal, tovibb{,
a milibarista szellemet. E szilArd 6s tartr6s alapokat, amelyeken
{llva a Dunabirodalom 6,vsz6"zadokon 6t dacolt a,z lddvel, f6lre18

lrilt ris helyetttik a koreszm6kre, e v6l Lozrl t6n yez(|kre terrilt meg az itj S,llamokat. I\[in rlez zajt,alarrul, an6lkiil ment
r r1;',lre, lt'ogy b6rki rendszeresen nlegvizsgirlta volna, lehet-e horrr )lt t';r, amit a sz6l m6r6l holnapra. elhordhert, viharj{rta vid6k r.r r t.:r rt irs 6llam i 6piiletet emelni.
I)e az illambtilcseleti elveken kiviil L szlivok politikai
l,r .lt vtiseit senl tett6k tiizetesebb vizsgil,at tirgyriwi. Nyoma
i nl(':i :rtttrak az irodalotnb&il, hogy a fr:rneia kozvtilern6ny tiszr.'r lr:t rt lctt volna a d6lnyugat fel6 irinyul6 szl6v nyomis a n5rrtr'l I )r:angnil is veszedelnresebb timadg erej6vel, fiolott ez a
It'r rlris l(ciz6p-ilDun6,pa irodalmillan ekltor m6,r szelt6ben trirgyalt
,l,l', volt. A szlavizmust a ft'anci6k csak tnint v6tlelntl erdt
r'I|1"ltclf 6k a francia-ndmet viszony szeln,porrtj6.bol. Hogy a terv*rett hatalrnrzts Pf,nszl6via esetleg N6metorsz6.g erej6t is maJ'.tlrttz csatolia, hogy kil6phet a kontirrent6lis keretekb6l (6pugy,
rrrirrt a n6tnet Mittel-Europa),6s Eur6pat esetfeg Azsia-Alnerika
.rirl:rter6v6 alakithatjik at, riividerr, hogy a szl6v politika elfo|,'f

\'('z,f
(

rf

I' ir(l;isa

katasztr6f 6lis Eur6pa szfimira, tehat, hogy rossz utat virl.r',/tanak, ez a golrdolat, isrn6teljiik, fel sem'tneriilt.

lrlr.ologiai harc a durrai 6llarneszme ellen
Amint a dilllortrfciai 6s ideo16giai forrarlalom lezajlott,
-, | )tt tr,aLd jra v,o,natkoz6 eg6sz francianyelvti llolitikai 6s tiirt6rrr'f i irodalom ntdlyrehat5 6talakulfson ment keresztiil. A szl6"v,a n6prajzi
f r ;r rrt:i:r 6rdekkiizoss6g jegy6ben rnindent a kdt elv
il('rf tt.t:L ds a demokricia elve
szenlllontjibirl tettek kritika
f :r r 1'..y:'r v6, s eredtn6nyk6nt termdszetesen nrindeniitt a hi6n yzo,
fn()'t:r,Iutatokat donrboritott6k ki, azt, hogy a lllonarchia mi
"n(.lIltt.

A n6prajzi llemzeteszme szempontjflbtil,
melynek llla- el6ggd hanq*
t'l';triz6 erej6t kiiltiniisen Louis L6ger nenl gytzte

rrtl.yozni, nleg6llapitott6k, hogy Ausztria-Ma.gy,arorszfg tor-

l,lttettiben nincs meg egy nagy fajnal< fdnyes kibontakoz.isa, mtnt
t,l I'Yatrcia'o,rsz6gban vagy N6nretorszigban. Len6zdssel 6ll,apitrll{lt nreg, hogy teriilet6n n6met,,ntagyar, lengyel, rut6n, eseh,
I r.rl , szerb, h'orvit, szlov6n, rotnin 6s olasz nyelvti napilaltok jc-
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nalaban kivAttta volna ntegolrlani. ( 30) Isy trirtint nreg, lory
N6nretorszdg vol[ak6pen rneger6sotlve keriilt ki a b6k eszerzatldsekbdl: nlegs zerezLe ktizjogi egys6g6t. (gl
)
N6ltretorszS.g helyett a kozfigyelem Masaryk kiv6'sd ge
szerint -.\ttszLria-l'Iagyarorszdgra oss zpontosult, ntelfyel Gzerulr€ll kozttrrlonlSsu v,olt a konkr6t h6borfrs cel, amit a szl6,v I.tellekttrAlis fort'adtrlnr6,rok fogalmaztak meg nyugateu16'ai
lrilsZnflatra' orosz keztletn6nyez6sre, E c6lkitiizds legfoptosallb
t'esze a l(rirlrdttnedettce politika i egysdg6nek szdtronrbolisa
volt.
lgy tiirt6nt rn€g, hogy egy haborti, amely a n6met-szliv kofrf liktusb6l irrdult k i, tr6nret-angolszisz
-Irancia eltent6t jegy6ben
zailott le, diplomiciailag Magyarorszig elteni f6p6sekket feje-

zildiitt

be I

I Ia a esehek, lengyelek 6s olaszok a l\{onarch
ia osztrak
r'6sz{16l valoban ciltntaguktol v6ltak ki, tehrit a 16pi
rilre'delkezes 1lt'itttitiv fornrfllan forratlalnri ,frton tt valoban
me.qval6sttlt, s igy ez az orszdg tenyleg "ti6szeomlott", neir
I er, v'lt
it hely zeL a llollarchia rndsik, eleireval,5bb fel6ben, a l(6rprit;ttedenc5t kitoltd Na.qy-t'Iagyarorszigon. Ott a llenl-nlagyar
aJku
rtellek t trlrlyonr6 tobbs6ge nr inrl vegig megnraradt a nr a.qyar
szent
korotrS.hoz es a dttttai 6llameszrn6ltez val6 htisdgben
s tr{agyarors z{g tr6pei n elllcsak, hogy f orradahni l6p6sre
nenl ragaCtatt{k nragttkat, hittretn ellettke z(ile,g,, tiltakoz| oknrinyokat
tek a Ilekekon f ererrcii hoz az akaratuk ellendre eldird,n kiillyzott
sz6tdarabol6s nlegakatl6lyozis 6,ra. A I(6npf tnredenc6be'
6pe'
ez6rt sz6 sem lehetett a llekekonferencia terveinek megvalrisi_
tf sir6l a n6pi (int'ettdelkez6s utj6n, bir a pdpsza vazS,st annak
idejen a nlaEJyar bekekiiltliitt seg k6rte, s nenl is keriilt
e'r.e
az egy Sollron vdros 6s kiirnydk6nek kivdteldvel, ahol is sor
az,
eredm6ny a fenn:illti helyzet jav6ra d6lt el.
-\ I(Srpdtmetlen'ce teriileti sz{.tdarabolasa a. n6llek akarata elletrdre, katottai hatalomnral nrent v6gbe, a p6duai fegyversztineti sze rziicl6s rnegs6rt6s6vel. E;zt a. szerzd6dst, mely
a
l(6rp6tnredenee terlileti 6ps6gdn nem ejtett csorb6t,
balkfni
a
haderrik f6llaral)csnoka, firanchet d'Ilsperey francia
Libornok

Apponyi Albert gr6f

nem isnterte el 6s Iielgrridban fij fegyversztipeti reprlelkez6st
a<l'ott 6t a forr,adaltni magyar kornrS.ny kepviseldinek.
Ernek
€rtel m eben Magyarorszig Ltcsatolni szf nd6kolt
r6szeit az a. I ant ttev6ben rfrancia
t6bornokok lrranchet d, Esperey, Berthelot 6s llennooqtle vezet6se alatt l.om6n,
szerb 6s cseh
Iiatonak sz6lltak meg. A megsz6ll6k ,fdlretoltAk magyar
koza
igazgatSst , a demark6ci6s vonalakat vegleges
ha,Liroknak tekintettdk 6s elkezdtek ott politikailag berendezkedni.
r csalard i6t6k kideriilt, a rnagyar katonasd.g elinrlult Anrikor
a szo['an [o rg6 teriiletek visszav6tel6re, a csehek
6s roln6nrok ellen,
:najd Nyugat-'MagyarorszSgon fegyveres felkelds t6madt
az elcsatolSs ellen. (BZ) A ,hanc folytat6s6t az antant
nevdben Vfx
francia alezredes megtiltotta, a nyugati felkel6s meg6ziintet6s6re pedig Pfrisb6l ultim6tunr 6rkezett. B6rmily
Iejdalmas a
dunai n6peknek, 6s ki.ilijntisen neki.ink magy.roknak,
akik
eg6sz hiborri alatt telve voftunk rokonszenvvel
a f ranciak lr6nt,
frem fogadhatjuk ef, hogy Magyarorsz6g "magit6l
d6lt iissze,,,
mik6nt ezt a k6sdbbi Irancia irodalom 6flitotta. (33)
-
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llihelyt a rtiPiratokban 6s a titkos dilllonrS.ciai [fr.gyalit'okott tet'vezett helyzetet de facto nregterellltettek, a ll6kelronferettcia feladata arra szoritko zoLt, hogy az uj hatirvopal.rk
jogi elisttrertetes6t lnegszere zze. A f rancia korrn ipy szel-epe
ezetl it teren is dtint6 fotttossitgu volt, ltrert llolitik ftja ellelti.tbett az arrgolokeval a nelnzetisegek energikrrs tirnosi'atrisit
irta elti irarrY\',onalkerrt. (:|4) A ll€kekonferenciirr tehit azt.
r.qyekeztek kinttttattti, hogy a nlegszrillt teriiletek deptarkd.ci,Ss
\ otlala a n6'llrajzi hatdrokkal egybeesik. Ilnpek az illit{s1ak
alAtfnlaszt6sira nlegindult a neprajzi statisztik6kkal yal5 oly
szorrryli vissza6l6s, alnire ia, ttirt6trelemben nem tal{lupft llelclit
s ahol lJenes nrach iavell izmusa 6s a balkin i n6pek eg6sz lelkiiIete kifejez6sre jrrtoLt. Ahol nreg igy Sem lehetetL & 16p r.ajzi

erveket ervellyesitetti, ott strategiai , ga.zclasigi, kgzleke4esi €rveket ltoztak elti, illtlelyeket ternr(tszetesen mindig az fij d,llaIttok javdra erv6nyesitettek. Igy csatoltak egy 60 kpr sz6les 6s
250 knr ltossztis6gfi szitrntagyar teriiletet Temesv6,r-ArarlSzattrtir k(iz5tt Itorttirrihhoz, lllert ott egy vasutvorral lalarlt,
attt'elyre az tri illlanrttak ki\zleketl6si okb6l "feltftlep sztiks6ge"
volt. CseltszlovAki6t viszottt 150 knt hosszu szakaszoll lenyujtott6k a l)ttn aiT, lllert az fri orszl,g,nal< erre gaulasigi szernllontb6l "abszolttt sziiksege" volt. A l{6,r'115.taljdt, Nlagyarorszhq
eszakkeleti l'tlszitr-tnagyar videket "strat6giai meggoldoliisbtil"
jttttattak Csehszlovf.ki6trak, rnert ez a tertilet kozte 6s Ronrd.nia
kiizt teretnt tisszefti.qgest. tlsyancsak strat6giai okb6l hasltotttk ki NlagyarorszAgbril 6s atltAk Jugoszlilvid,nak a szabadkai
tlagy I'asuti csottltipotttot kdrnyek6vel egyiitt.6s mellpyi vlszszaeles v,olt a vasfrtvonalak es domborzati viszonyok stratdgiai
ert6kel6sebett ! Mesotlrendii trtvonalakat vastagon rajzolva a,
t6rkel)l'e fdilt vottalakk6. l6lrtettek el6, foly,Skat nregcl uzzasztottak, stb. Jol rS.vil6git az alkalnrazott mftlszerekre az Ipoly viz,Etiek lnagyar-'csehszlovik hatrirr6 emel6se. Anrikor a Bdkekonfererrciin a csehek bejelentettek igenyiiket erre a hat6rvonalra,
M a,saryk, " az ig,aznrondrls bajnoka", f 6nyk6pet m utatott f el,
nrondvf tt, ime, Qz itt az Ipoly foly6, nlelyet hatirul keriink; szeles 6s nagy f,olyo ez, haiozhatti is, rnikdnt a rajta fisz6 g<lzcis
28

bizonyitja. fNrrdl a f6nyk6prtil k6s6bll ki(leriilt, Sogy egy m6,sik
m'a.gyar foly6r6l, a b6vizii 6 sz6les Tiszirril k6sztilt, annak
Szeged-Csongr6d krizti also szakaszdrtil . . . \z ilyen fer.tlit€selr
eredtn6nye az lett, hogy az frj illamokba Csehszlovaki6ba,
Jttgoszl:i,viiba 6s Nagy-Itontiniriba _--tobb ideg,-ep p6p keriilt, ,mipt
volt a "m€sters6gesnek" hirdetett Nlag.varorszS.gon. Az Uj 6f la,mhatirok megszabisakor tehit a nemzetis6gi elv alkalmaz6,s hra
nem keriilt sor a Kirpitmedenc6berr; ott a hatirokat puszt66
hatalompolitikai szempontb6l illapitottak meg.
I{ogy ezeknek a hamis adatoknak 6rv6nyesiil6se biztositva legyen, ellen6rv 6s kritika ne juthassolt s.t()hoz, a f,'ralteiaorszS,gba 6rkez6 magyar bdkekiildcittseget, el6n Apponyi Albert
gr6ffal, Priris kiirny6k6re interndltek 6s ott teljes elszlgeteltsdgben tartott6k. Apl)onyi csak a, tirgyal6sok lezajl6sa uralr
sz(tlhatott a B6kekonferenciin, a.ffiikor a ll6keszerztitles szcivege nt6.r elk 6sziilt. A nlagyar kiildotts6g ver4t6je relrek f rapcias6ggal mtltatott l'6 a bdketervezet katasztr.ofrilis ktivetk ezrn6nyeire ntitld a Dunat6j, tttind lr)ur-o1l:r szelnl)optj6bol. De
mindez hi6ba val6 volt, Cl6m,enceau rirleg 6rz6ketlens6ggel nreresztette szemeit a. sz6nrokl6 Apponyira. A magyar kritika klkapcsolAsival a felel6ss6g a nem zetisdgek rilCal el6terjesztet.t.
adatokdrt a kozdpeur6pai iigyeket int6z6 fr,ancia szak6rtdk v6ll6ra nehe zede'tt, akik dunatAji isrneretek tekin tet$ben kiv6nni
val6t hagytak h6tra 6s llem is nagyon rfirtattflk azok lelyess6g6t. ( 35 )
Viszont razokon az aggodahtrakon, &ffielyek kom'pakt t6megii idegen n6pek 6s hat6rmenti magyar tiimbok bekebelezds6vel kallcsolatban meriiltek f el, cinkorm6,nyzatok i g616sdvel
(erd6lyi magyarok, k6rp6taljai ruszinok) €s a kisebbs6gi jogok
ltapiron val6 biztrositdsival tett6k tfil magukat. A gazdas6gi
egysdg megbontisival 6s szdttagolfsf val kapcsolatos katas zLr6f6lis helyzeten szint6n egy cikkellyel v6ltek segitepi ( n6pszrivets6gi okm6ny 2l paragraf usa ), arnely a. dunavid$ki gazdas6gi
egyiittmiikdddst irta el6, szint6n papiron.
Amig egy r6szt igy megteremtett6k a t6nyleg mesters6ges illamokat, a fitldraizzal, tiirt6nelemmel, gazdas6gi adott2s

sigokkal, a rr6pi iirrrendelkeztisi elvvel, a nemzetis6gi etvvet 6s
a puszta igazsigga,l ellent6tben, gondot forditottak arra, hogy
a lrlagyar kormfurytrak megki.ildiitt b6kesztjveghez trlel16kelt
''k is6rci lev6lbett" belef oglaljik a szigoru felt6tetek erktilcsi indokol6sit, hogy t.i. Magyarorszig elnyomta ide3en ajkd 6llam,.
lrolgirait 6s f elelcis a heborr.r k ititrrSs6rirt. A B6kekonf rencia igy
sulyos ijrijks6get hagyott lratra, mert kritiketlansig 6s 6.lszentesked6s iegy6berr zajlott le, n6lktilijzve lninderr erkiilcsi alapot.
l]6,r az igy kialakitott rij:illanrok nrinden kivrinsiigd,t i6l
Itiszolgflta a,llekekottfel'elt('ia, trt6g rninclis gyengdlek taliltilc
az ui helyzeteL csottka Nlagyarorszag nlaratlek er6ivel szember,
s kevestlek azok 6let,biztositekait a garalrtelo llagy szl6v Satalottt, Ol'oszorsz6,g oss zerortr16sa nr iatt. Flzdrt nregtiltottik Ma.qyarot'szignak, hogy katottai hatler6t tarbson s a belsd rend
I etttttartS,si'ra ko116.tolt f 6nyi leg6nys6g6t sem szerelIette fel.
Yiszont nregellgedttik, ltogy az utircld,llamok kiv6tel nelkiil mlnd
Itorlitlafr ttl fcgyverkezltessettel<, s necsak r.i tvegyek a tertilettikiin lev(i tisszes nlagyar' 6llanri javakat, hanenr elttirt6k, hogy
azolr _-. kiilottosett ltottth nia vegigraboljik a csonka, ors zilgot,
olrrrAll ezrdvel vigyel< el it vastrti koesikat, szhzS"val a mozdorlyokat, leszereljek a gyirakat, kisz6llitsrik a szers zitng{lleket
es felPakkoljdk a rakLirak keszleteit. ( 36 ) Il[hez jrilrlt m6g
hozzL, ltestibb a "kollektiv biztotts66;" kidolgo z\"sa s a hirborfir6l
val6 lenrondds (I(ellog-paktunr). Illindezek felett 6llt vdgiil a
i'egi szL,nd6k, h,ogy ,az fij 6llatnokat itlrivel a "nloszkovita kongIouterfttrln" fennhatirs6ga alh csoportosits6k, Iiszen Ilranciaorsz6,g rnaga lleln trrdott. a" I)ttttavid6ken katonailag aktiv Ienni,
nr int soha a. tiirttinelerrr f olyamd,n nem volt.
Az 1871-1 91 9 kiiziitt lezajlott esem6nyek 6rtelme tehit ?2,
hogy az Oszt rik-Magyar Monarchiit a klasszikus illamalkot6
t6lryez6k f6fret6tel6vel, a koreszm6k iiriigye alatt, a szl6.v intellektuilis forradalmdrok sugalmazisa szerint vezetett irodal.
tni, katonai 6s diplomiciai harc tliz6ben leromboltak. lgy lett az
ef s6 vif 6gh6boru legn agyobb aldozata M"gyaro rsz6,g 6s a l1Egyar n6p.
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A nemzetkiizi helyzet
1919-ben a gyrizeletn mittroriban tiszo Ny,ugat-IDur6pitran nninderlkii azt,hitte, hogy az utols6 igy(lovds az ..ara'ykol.,'
F az "iiriik tb6ke" kezdetdt ielenrt,i. Hogyne hihett6k volna. ,lisz
Ieomlottak a "reak'ci6 bistyd,i", "l(l'i,sztuskenL" felti,ntarltak a.
halottnak vdl't n6pek s utjira in,clult rmessze az 6ce6nt6l Nyugat
lr6k nratl&r,&r: a demokr6cia! (1)
,A kiiz6peur6pai szocidldetnokricia, a leronrbolt biro,rla!1

mak korminyzati g6pezet6nek e viratlan oriikiise azonban
gyorsan megmutatta, hogy csak n 6vbel &Zre,11ss nyugat
€u16pai testvdr6rrel s szollemdben sokkal kcize:lebb 6ll a v6rben,
Itiinnyben sztiletett szl6v,bolsevizmushoz. Tart6s korm6nyz6sl'a sehol sem voltak'k'6ltese'k, a sz6tztrll6s[ megil,litani nenr tudtd'h. Itt-ott, mint Bajonorszigban 6s Magyarorszigon az dJ demo;kricia it'menetileg rnf r a bolseviznrtrsba torkol,t. amelyet
s'zfvb6l trimogatt'ak. Lengyelorszl,g'keleti ,fele is megisrlerte
Azsia rlj arcit s Csehszlovikiiban, a vars6i csata ideJ6n, NyugatIlur6pa kedvenc€, Eduird Ben'es, f6lig komnlunistrirkb6l ixs z,edllitott 'korm,6nnyal virta az igazi felszabadi'tokat, az orosz bolsevistdkat.

A bolseviznrus t6rfoglal6sit a megnd'kiinyiirliitt Nyugat
segita6gevel me'gilliti6k, s az cinvddelem riividesen a legtiibb
onszigba n k irternmeli a,z, ellenforradalom veztireit, a
tekint6Jy-clv
fiJ megszemdlyesitdit : IIorUhy,M,i,kl6st, Pilsudski Jdzsefet,,J\[annerheimet, Nosrket, 1\Iu,ssolinit, maid u[o,lrb S6ndor jug,oszl6v
kiraly 6s 'Canol rom6n kirily des zpotizmusit 6s a, saJ6tos c,seh

pirtdiktatfirit.

A 'ki,6'br6ndu'l6s hajnaliin lg2O-ban egy nagynriiveltsdsii fnarncia i'ro Jacques Bainville, hldeg trd.rgyilagoss6.ggal
ke'zd a versaillesi b6kemtivon el,m6lkedni, rideg logikival szedi
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