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ÖSSZEFOGLALÁS 

A dolgozat végigvezeti Magyarország etnikai és demográfiai változásait a ma-
gyar történelem szemléletváltozásain. Tárgyalja a háborúk, a pusztító betegsé-
gek, a migráció és az emigráció kérdéseit. 

A gondolkodás, életszemlélet, a hit, az életvitel, az emberek családi, társadal-
mi és egyéb körülményei, az ezeket leíró vagy definiáló fogalmak folyamatosan 
változnak. Koronként változott és mást jelentett a kimondott vagy leírt szó. Je-
lenlegi fogalmaink visszavetítése a régmúltba félreértésekhez és félreértelme-
zéshez vezethet. Ezt vállalva törekszem a korhűségre, az egyértelműségre, a bo-
nyolult események leegyszerűsítésére, biztosan tudva, hogy ez hiánytalanul 
nem lehetséges. Mivel a demográfiai és etnikai helyzetet leginkább a történe-
lem, a háborúk, a pusztító betegségek, a migráció és emigráció határozzák meg, 
a lehetséges megközelítések közül az események képezik a dolgozat alapját és 
keretét. 

Magyarország, vagyis a magyarok állama több mint 1100 éve létezik. Ha 
az „állam” fogalmát a jogtörténészek, történészek, szociológusok és szociá-
lis/kulturális antropológusok szempontjai szerint használjuk, akkor a magyar 
államiságot Szent István szépapja, Álmos alapozta meg a 9. század derekán, 
amikor Etelközben – a honfoglalás előtti magyar szállásterületen – fejedelem-
mé választották. Az állam egy meghatározott terület lakossága felett érvényesí-
tett, külső erőktől független és intézményes főhatalom. Amennyiben az állam 
az arisztotelészi legfőbb közjó elérése végett működik, annyiban a közösségi 
akarat politikai kifejező erejének is tekinthető. Mindemellett az irányító hata-
lom elfogadása, az integritás és a spirituális összetartozás-tudat is jellemzi. 

Az Etelközben élő magyarság közösségi akarata a Kárpát-medence elfoglalá-
sára irányult, amit a 9. század második felében sikeresen végre is hajtott, ek-
képp a közép-európai magyar államiság is 1100 évnél hosszabb múltra tekint 
vissza.1 Természetesen a nyugat-európai normák követése Géza nagyfejedelem 
előkészületei után Szent István király keresztény állam-újraalapításával vette 
kezdetét.2 Ennek ma is működő elemei vannak, mint a kodifikált törvényalko-
tás, a latin betűs műveltség, a területi alapon szervezett közigazgatás, de az első 
magyar államelméleti mű – az Imre herceghez írott Intelmek3 – szintén István-
hoz kapcsolódik. 

A másik közösségszervező tényező az etnikum. Ezt magyarul a ’nép’ jelentés-
sel adjuk vissza, de nem azonos a populációval, ami inkább népességnek felel 
meg. Míg a populáció egy adott térség lakosságának neutrális jelölése, addig 
az etnikum, a nép egy saját elnevezéssel és jelrendszerrel rendelkező eredet- és 
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hagyományközösség. Tény azonban, hogy ezek a fogalmak alig-alig jelennek 
meg ilyen vegytisztán a népvándorlás kori Közép-Európa mozgalmas, zivataros 
századaiban. 

A magyarok élő példája annak, hogy e fogalmak mögött a közösségek is folya-
matosan változtak, mozgásban vannak. 

A magyarság saját eredethagyománya (csodaszarvasmonda)4 és a rá értett 
hun, türk, onogur, avar, baskír stb. népnevek egyként jelzik, hogy a honfoglalók 
a sztyeppe kultúrköréből származnak. Ám a magyarság alakulása a Kárpát-me-
dencei megtelepedésével sem állt le. Végső soron azoknak a hullámokban érke-
ző közösségeknek a gyűjtőneve, akik a Kárpátok koszorúin belül megteleped-
tek. Ők etnikailag magyarok, helyben talált avarok és szlávok, besenyők, úzok, 
kunok, jászok, frankok, itáliaiak, újonnan jövő szláv és germán csoportok vol-
tak. Hittek az égiekben, vagy bizánci, római vagy reformált módon Krisztusban 
hittek, a mohamedán vagy zsidó vallást gyakorolták. A befogadott népcsopor-
tok hozták nyelvüket, tradícióikat, szokásaikat, harcmodorukat, kultúrájukat. 
Bár ezeknek a populációknak egymáshoz viszonyított aránya adott időpontok-
ban különbözött, az évszázadok során egyre inkább homogenizálódott, asszi-
milálódott, gazdagítva a sokgyökerű magyarságot. A társadalmilag különböző-
képpen rétegződött népet regnicolának (országlakosnak) nevezték. Ők alkották 
a társadalmat, és képezték az államot (regnum, archiregnum), amely a trianoni 
békediktátumig – a történelem viharaitól tépázottan bár, de – alapjában véve 
a jogrend erejével élhető keretet biztosított lakóinak. A 20. századi diktatúrák 
korában a szerves magyar jogfejlődés megszakadt, és teljesen új irányt vett. 

A Kárpát-medence elfoglalásának okait biztosan nem ismerjük. A számos te-
ória két markáns, nem bizonyítható vélemény körül csoportosul. Az egyik sze-
rint a kazár szövetségből hét hasonló eredetű „magyar” törzs elvált, és csatla-
kozott hozzájuk három rokon kabar törzs. A Kaszpi-tenger környékén elindult 
népvándorlási hullám nyugatra tolta az úzokat, az úzok szétverték a besenyő-
ket, a besenyők szétverték a magyar szállásterületeket, így a menekülő magya-
rok kényszerűségből elfoglalták a Kárpát-medencét. Az elképzelés logikai gyen-
gesége, hogy ez egy antik görög toposzon alapul.5 E szerint a kelet felől támadó 
erősebb népek szétverik és nyugat felé űzik szomszédjaikat, akik legyengülve 
szétverik az erőik teljében lévő nyugati szomszédjaikat. Az eldőlt dominósor 
végén a szétvert magyarok 895-ben elfoglalják a Kárpát-medence Dunától ke-
letre és északra eső hatalmas területeit, 900-ig megszállják a teljes Kárpát-me-
dencét, fegyverrel megszüntetik Arnulf keleti frank király fennhatóságát, sőt 
899-ben Brenta mellett bravúrosan legyőzik Berengár longobárd király túlerő-
ben lévő seregeit. Mindezek betetőzéséül a magyar birodalom fennmaradását 
és megszilárdulását eredményezte a 907-ben vívott pozsonyi csata, amely a ko-
rábbi területek visszafoglalására induló birodalmi frank sereget megalázó 
módon teljesen megsemmisítette.6 

A másik elképzelés a dinasztia meggyőződése, a fennmaradt hazai és külföldi 
korabeli krónikák, történelemkönyvek és a népi hagyomány alapján az 1850-es 
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évekig egyöntetűen elfogadta, hogy szakrális nagyfejedelmeink, Attila égi kül-
detéssel felruházott leszármazottai (Turul nemzetség) örökség jogán foglalták 
el a Közép-Duna-medencét. 

Noha az Árpádok Attila-hagyománya hitelesnek fogadható el,7 de ez önmagá-
ban nem ad választ a honfoglalás miértjére. A kiváltó ok egyfelől az Álmos ve-
zetésével Etelközben létrejött magyar sztyeppeállam mint új hatalmi tényező 
volt, másfelől a Kárpát-medence vonzó természetföldrajzi adottságai és politi-
kai megosztottsága. Maga a honfoglalás az újabb megfigyelések fényében egy 
tudatosan eltervezett, hosszú folyamat lehetett, amely a 9. század közepétől 
a 895 körüli évekig tarthatott; Álmos nagyfejedelemmel kezdődött, és fia, 
Árpád uralkodása idején teljesedett ki. 

Minthogy az Avar Kaganátus lehanyatlása a 800-as évek első szakaszában 
nem járt népirtással, különböző népcsoportok – avarok (közöttük onogur-elő-
magyarok, illetve székelyek?) és szlávok – lakták e tájat, akikhez a Karoling-
Pannóniában frank és bajor telepesek járultak. Ezeket a viszonyokat ismerte ki 
Álmos és Árpád népe, amely sikerrel hajtotta végre a Kárpát-medence állami-
politikai integrációját magyar főség alatt. A tudatos magyar honfoglalás folya-
mata nem járt semmifajta demográfiai megrázkódtatással a Kárpát-medencére 
nézve. 

A honfoglalók létszámát magunk 250–300 ezerre becsüljük. A honfoglalást 
megelőző évtizedek Kárpát-medencei lakosságának számát 300–400 ezerre te-
hetjük. Összetételüket és elhelyezkedésüket a történelmi adatok és régészeti le-
letek alapján az 1. táblázat foglalja össze. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez 
a becslés csak egy történeti rekonstrukciós lehetőségként értékelendő. 

1. táblázat: Kárpát-medencei lakosság a honfoglalás előtt (9–10. 
sz.) 
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A nagyfejedelmek uralkodásának száz éve alatt a Bizánci és a keleti frank Né-
met-római Császárság közé beékelődött a magyar középnagyhatalom, amely 
mindig szövetségben, „kalandozó”, nyugatra és délre vezetett preventív hadjá-
ratokkal megelőzte, illetve késleltette a két hatalmas szomszéd megerősödését. 
907 és 955 között semmi nem történhetett Európában a nagyfejedelmek aka-
rata ellenére. A néhány ezres, de rendkívül hatékony lovasseregek rabló hadjá-
ratok vezetésére nem voltak alkalmasak – ahhoz hajók vagy szekerek kellettek 
volna –, de sokszor több ezer kilométeres hadjárataik során nemesfémet, fog-
lyokat és állatokat zsákmányolhattak. A foglyok mellett az önként bevándorlók, 
a védelmet keresők tarkították csekély számban az etnikai és vallási képet. 
A 955-ös augsburgi ütközet nyugat felé, az arkadiopoliszi (970) pedig Bizánc 
felé zárta le a preventív háborúkat. A háborúk embervesztesége jelentéktelen 
volt, hiszen néhány ezres seregek vezették. A vereségek ellenére – erőfölény hi-
ányában – 907 és 1030 között (Konrád birodalmi serege) külső támadás nem 
érte az országot. Bizánci és római hittérítők téríthettek szabadon, kolostorokat 
építhettek, híveik száma nőtt, szolgáik szabadon megtelepedhettek, a kereske-
dés minden égtáj felé biztosított volt. 

1000-ben a három éve nagyfejedelemként uralkodó Vajk (felesége Szent II. 
Henrik császár testvére, Boldog Gizella) a kereszténység hivatalos felvétele 
mellett döntött. 

II. Szilveszter pápa koronát küldött, elismerve a szuverén (a császárságtól 
független) magyar királyságot, és az 1083-ban szentté avatott király, Szent Ist-
ván egyházszervező és térítő tevékenységét („Én apostoli vagyok, ő viszont mél-
tán Krisztus apostola, ha Krisztus akkora népet térített meg általa” – állítja róla 
a Hartvik-féle legendaszerkesztmény szerint a koronát küldő pápa). Gizella kí-
séretében számos német és itáliai lovag érkezett szolgáikkal. A hittérítők jelen-
tős számban Rómából jöttek, bár a bizánci kolostorok még a tatárjárás idejében 
(1241–1242) – az 1054-es egyházszakadás ellenére – is működtek. 

A kialakuló, négy égtájat összekötő kereskedelem és kereskedők, a meghono-
sodó kézműiparosok kevésbé, a betelepülők és menekültek (besenyők, bolgá-
rok) inkább gyarapították a népességet. Az országot gyarapító menekülők vagy 
betelepülők megkülönböztetés nélküli befogadását, sőt támogatását ezer éven 
keresztül meghatározta Szent István Intelmei, amelyet fiának, Szent Imrének 
okulására írt: „…ahogyan ugyanis a vendégek a világ különféle részeiből és tar-
tományaiból érkeznek, úgy hoznak magukkal különféle nyelveket és szokáso-
kat, valamint különféle tanító írásokat és fegyvereket. Ezek az összes királyság-
nak a díszére válnak, és nagyszerűvé teszik az udvart, és elrettentik a kihívóan 
fellépő külföldieket. Az egynyelvű és csak egyetlen szokásmódra épülő király-
ság ugyanis gyenge és törékeny”. Az idézet a korabeli latin nyelven azoknak 
az idegeneknek a befogadását jelenti, akik erre méltóak, értéket hordoznak, és 
hajlandóak a külső támadások ellen fellépni. Nem a kószáló tömegekről, 
hanem a szabad akaratból honosított, minőséget hordozó emberekről van szó. 
Bár Szent István Karoling-államot alakított ki, királysága nem volt nyugat-eu-



rópai hűbéri értelemben véve feudális, ugyanis a birtokokat a megszerzett ér-
demekért adta, és nem a birtoklás kényszerítette ki a szolgálatot. Ez a körül-
mény kívánatossá tette az idegenek megtelepedését, és jelentősen erősítette 
a királyi hatalmat. A keresztény magyar állam tehát nem a nyugati modell szol-
gai másolásaként jött létre, hanem a latin–germán „római” újítások a sztyeppei 
hagyatékkal alkottak szintézist. A Magyar Királyság egy erős és központosított 
államhatalmat mutatott fel, amelyben nem kaphattak helyet az egymás földjét 
és népét pusztító-sarcoló hűbérurak.8 

Szent István minden hadjáratában győzött. A trónra lépését megelőző és kö-
vető fegyveres (dinasztián belüli) összecsapások, II. Baszileiosz bizánci császár 
szövetsé gében a bolgárok legyőzése, II. Konrád német-római császár támadó 
birodalmi seregének szétverése jelentős véres veszteséget nem okozott. Ugyan-
ez jellemzi 1038 után a 11. századot, bár halála után zendülések és trónharcok 
következtek. A társadalom spontán egységesülése és szaporodása folyamatos 
volt. Mivel Szent István és utódai kivétel nélkül külföldi dinasztiák gyermekei-
vel házasodtak (különösen feltűnő a két császársággal kötött dinasztikus házas-
ságok sora), a fejedelmi kíséretek megtelepülése befolyásolta a vezető réteg et-
nikai viszonyait. A honfoglaló vezető réteg összeolvadt az itt talált vezetőkkel, 
az Árpád-háziak által a környező országokból és birodalmakból behívott elittel, 
germánokkal, szlávokkal, franciákkal, spanyolokkal, itáliaiakkal, Zsigmond és 
a Habsburgok uralkodása alatt főleg a németekkel, csehekkel. A magyar arisz-
tokrácia nagyon jelentős hányada Szent László idejétől folyamatosan növekvő 
arányban horvát etnikumból származott. A 19. században jelentős számú zsidó 
eredetű család lett magyar főnemes. 

A 11. század kedvező demográfiai tendenciáit nem befolyásolta a század négy 
polgárháborúja (amelybe beavatkozott a német-római császár), a német biro-
dalmi seregek hétszeri, az úzok és kunok háromszori, a bolgárok kétszeri és 
a lengyelek legyőzése sem. Csak a kor legnagyobb hadvezére, az első lovagki-
rály, Szent László tizenegy háborút vívott győztesen. Mivel testvérének férje, 
Zvonimir utód nélkül halt meg, a horvát–szlavón vezetők többsége Szent Lász-
lót hívta meg a trónra. 1090–1091-ben Szlavóniát békésen, Horvátországot és 
Dalmáciát kisebb harcok árán szállta meg.6 Előbb fiatalabb unokaöccsét, 
Álmos herceget tette meg horvát királynak (2. táblázat), de amikor idősebb 
unokaöccse, az 1095 óta magyar király Könyves Kálmán 1102-ben horvát ki-
rállyá koronáztatta magát, magyar–horvát perszonálunió jött létre, amely 800 
éven keresztül, a trianoni diktátumig egyetlen fegyveres összecsapás nélkül, 
a két nemzet kölcsönös előnyére fennmaradt. A vezető réteg jelentős része 
összeházasodott a magyarokkal, a vegyes házasságok kölcsönösen gazdagítot-
ták mindkét népet. 

2. táblázat: A népesség bővülése Szent László haláláig (11. sz.) 
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A 12. század első felét főleg a döntést nem eredményező bizánci–magyar 

összecsapások, a másodikat és a 13. század első felét (a tatárjárásig) a Magyar-
ország körüli vazallus államok sikeres kiépítése jellemezte (3. táblázat). A min-
den második évben vezetett rövid hadjáratok veszteségei nem voltak jelentő-
sek. Több keresztes had vonult keresztül az országon, az V. hadjáratot pedig II. 
András vezette 1217-ben édesanyja (Anne de Châtillon) szülőföldjére. Nagy je-
lentőségű volt, hogy II. András Dél-Erdélybe telepítette a Német Lovagrendet, 
a Havasalföldön megtelepedett, a mongolok elől menekülő besenyők és kunok, 
illetve a Kárpátokba is beszivárgó vlahok (oláhok) térítésére, civilizálására és 
az ország védelme céljából, emellett számos szász hospest a lovagrend kiszol-
gálására, az addig ismeretlen gazdasági tevékenységek meghonosítására. A lo-
vagrendet még II. András – önállósodási törekvésük miatt – Pomerániába 
űzte,9 a hospesek pedig sok százezer főre szaporodva, kiváltságaikat megőrizve 
1848-ig Erdély egyik nemzetét, az Universitas Saxonumot képezték. (Városaik 
és falvaik Trianon után Romániához kerültek, a Ceauşescu-érában elnéptele-
nedtek, miután a „Kárpátok géniusza” elkezdte a magyar falvak lerombolását, 
a szászokat pedig fejenként néhány ezer márkáért elengedte Nyugat-Németor-
szágba.) Az akkor beszivárgó oláhok, a Kárpátokban nyájaikat őrző pásztorok 
lévén, véres veszteséget évszázadokig alig szenvedtek, és rendkívül gyorsan sza-
porodtak. 1222-ben kényszerítették a főurak – néhány évvel a Magna Char-
ta után Európában másodikként – II. Andrást az Arany-bulla aláírására, 
amely korlátozta az előtte és utána is rendkívül erős királyi hatalmat, a törvé-
nyek király általi megszegése esetén a fegyveres ellenállás jogát is belefoglalva. 
Ez a későbbi magyar szabadságharcok jogi alapja.10 

3. táblázat: A népesség alakulása Szent Lászlótól II. Endréig, 
12–13. század első fele 
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Ezzel összefügg Szent István egyre inkább szakralizálódó koronája és a kor-

ban már köré épülő, Európában egyedülálló Szent Korona-eszme, átvéve 
a szent királyok hatalmát és nemzetképző, összetartó szerepét. A korona szent, 
mert az angyalok hozták az égből, és a pápa juttatta el Szent Istvánhoz, aki 
a halála előtt Szűz Máriának ajánlotta fel Magyarországot, így a Szent Korona 
a világ királynőjének, Magyarország égi patrónusának a koronája. Összeköti 
Magyarországot a Mindenhatóval, az égi hatalmat a földivel. A Szent Korona 
így nem tárgy, hanem eszme, önálló személyiség, az ország szuverenitásának és 
integritásának letéteményese, a hatalom teljességének birtokosa, amelyet 
ember vagy embercsoport nem birtokolhat. A Szent Korona-eszme az idők fo-
lyamán változott. A kezdetektől a 13. század elejéig a királyt értették alatta, ám 
mivel az Intelmek a kegyes hatalomgyakorlás mellett a zsarnokság ellen is ha-
tározottan szól, ezért a Szent Korona-eszme már az elejétől fogva kizár minden-
fajta despotikus-diktatórikus kormányzási módot. Az államelmélet e korai, sze-
mélyes korszakában is a Korona jelképezi az államiságot. A regnum az ország, 
a kormányzás objektuma. A 13. századtól kezdve a koronafogalomba az alatt-
valók is beletartoztak, ilyenformán nem a Szent Korona államszimbolizáló je-
lentése változott meg, hanem az állam, amelyet szimbolizált. 1440-ben, I. 
Ulászló személyében olyan uralkodó lépett a magyar trónra, akit elődjével sem-
milyen dinasztikus szál nem kötött össze, hanem kizárólag a választás jogán lett 
király. Ez is mutatja a Szent Korona-eszme el nem évülő, progresszív erejét. 
A választás elve ugyanakkor a királyság kora elé mutat vissza, az etelközi vér-
szerződésig. Jóllehet, ennek ismerete egy olyan gesztában maradt fenn, ami 
a lovagi eszmén keresztül láttatja Álmos egyeduralkodóvá választását, de maga 
a vérszerződés egy ősi sztyeppei szokás, Hérodotosz is feljegyzi ezt a szkíták kö-
réből. A hatalomkorlátozás elve tehát a Magyar Királyság kora elé tekint vissza, 
ám e kevéssé adatolt kérdés taglalása szétfeszítené e gondolatmenet kereteit. 
Jelenleg a Szent Korona égisze alatti hatalommegosztás a lényeg, amely úgy 



működött, hogy a király megosztja a hatalmát a (politikai) nemzet között – Eu-
rópában egyedülállóan – úgy, hogy nem a király vonja be a nemzetet a hata-
lomba, hanem a nemzet választja a királyt az uralkodásra. A 13. századtól nyo-
mon követhető, de nyilván régebb óta úgy, hogy a Szent Koronával a koronázási 
eskü után a koronázást az esztergomi érsek végzi Székesfehérváron. A feltéte-
lek teljessége szükséges a legitimitáshoz. A király is bevonja az egész (politikai) 
nemzetet a hatalomba, de – ugyancsak Európában egyedi módon – az emberek 
nem azért szolgálják a királyt (rajta keresztül a Szent Koronát), mert erre hű-
béri esküvel megerősítetten hatalmat kaptak (feudális hierarchia), hanem mert 
előzetesen megszolgálták azt. A Szent Korona-eszme ekként érte el azt, hogy 
egyrészt a központi hatalom hosszú ideig erős és hatékony tudott maradni, hi-
szen nem volt hűbériség, másrészt a magyar világban minden ember korláto-
zott a hatalomban. (Mai fogalomkészletünkkel talán a „demokratikus feudaliz-
mus” kifejezést találnánk ki rá.) Az eszmét nem befolyásolta az oligarchák vagy 
a királyi hatalom időszakos gyengülése vagy erősödése. 

A Szent Korona biztosítja az örök isteni értékrendet és az örök értékeket (ter-
mészetjogi alapelvek), amelyek nem vitatandók, hanem követendők (jó-rossz, 
igazság-igazságtalanság stb.). A magyar jogrend fejlődése során a reneszánsz 
után sem relativizál. 

A Szent Korona mint főhatalom II. András korában már a hagyomány és jog 
alapján az ország kizárólagos tulajdonosa, így vagyona, földje, bányái, jószágai 
nem eladhatók, nem forgalomképesek, nem lehet elzálogosítani, mivel a király 
és a nemzetet alkotó emberek (a Szent Korona tagjai) a főhatalom elidegenít-
hetetlen vagyonának csak használói, kezelői családjuk kihalásáig (ősiség – 
1848-ban szüntetik meg) vagy érdemtelenné válásáig. 

Mivel a főhatalom megosztott, gondoskodni kell a nemzet és a király hatalma 
közötti egyensúlyról (szabad királyválasztás, a koronázási eskü, a királlyal 
szembeni fegyveres ellenállás joga, a Szent István által létrehozott megyerend-
szer területi, majd érdekképviseleti önkormányzattal, amelynek egyetértése 
nélkül a király nem tud törvényt hozni vagy azt végrehajtani). Akár a király, 
akár a nemzet, akár külső erő sérti a jogait, kötelesek – akár fegyveresen – a jo-
gokat visszaállítani. Jogai, mivel égi eredetűek, soha nem szűnnek meg, csak 
időlegesen szünetelnek.11 

Óriási spirituális mélységeket is hordoz a Szent Korona-eszme, hiszen Szent 
István nem apostoli, mint a pápa, hanem apostol, egyenrangú az apostolokkal, 
a népek megtérítőivel, tehát neki és utódainak egyetemes küldetésük van. Ezen 
túlmenően az ország Mária birodalma, a magyar királyok II. András után Jeru-
zsálem királyai. 

A 14. században Európa egyetlen archiregnuma (első, szent, ősi, a világot mű-
ködtetni képes erő). 

III. Béla (1172–1196) és fiai uralma alatt Magyarország ismét nagyhatalmi 
helyzetbe került. Jövedelme azonos volt a francia és angol királyokéval, a 90-
95%-ban magyar népesség száma 1241-re megközelítette a kétmilliót (3. táblá-
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zat). Ebben a helyzetben támadták meg a mongolok Magyarországot. A mon-
golok 1223-ban a Kalka mellett szétverték a Kijevi Rusz, a kunok és a társult ki-
sebb népek egyesített seregeit, 1236-ban határozták el Nyugat-Európa megtá-
madását, 1240-ben elfoglalták Kijevet, és megszállták a sztyeppét. A menekülő 
kunok befogadást kértek. IV. Béla király intézkedéseket tett az ország védelmé-
re – a főurak azonban a kunokat a tatárok előőrsének tekintették, és kiűzték 
őket az országból. Egyes források szerint Batu kán ajánlatot tett IV. Bélának, 
hogy együtt támadják meg a nyugati birodalmakat. Ennek az erőnek senki nem 
állhatott volna ellen az Atlanti-óceánig. A szent királyok nemzetsége ezt nem 
fogadhatta el, hanem amint történelme során mindig, a túlerővel szemben is 
védte a keresztény Magyarországot és a keresztény Európát, a korabeli „schen-
geni” határokat. A mongolok három irányból támadtak. Északon legázolták 
a kisebb orosz fejedelemségeket, a lengyeleket, Sziléziát. A déli hadseregcso-
port Bolgárországon és a Havasalföldön áttörve, a fősereg pedig a Keleti-Kár-
pátok hágóin özönlött az országba. A muhi csatában, 1241 márciusában kelep-
cébe csalták és tönkreverték a királyi sereget, a megszállt területeket elpusztí-
tották, a lakókat tömegesen kiirtották. IV. Béla sem a pápától, sem a császártól 
(akik egymással háborúztak), sem egyetlenegy nyugati uralkodótól nem kapott 
segítséget. A rendelkezésre álló haderő 1241 teléig tartotta a Duna vonalát. 
A folyó befagyása után a tatárok átkeltek, és végigszáguldottak a Dunántúlon, 
Szlavónián, Horvátországon egészen a dalmát Trauig (ma Trogir), üldözve a ki-
rályt, majd feltehetően a nagykánválasztás miatt elhagyták az országot. 

A tatárjárás volt a magyar történelem első demográfiai katasztrófája. A biro-
dalom egyes becslések szerint elvesztette lakosságának 30–50%-át.12 Ez ma 
már túlzásnak tekintendő. A pusztítás elsősorban a Dunától keletre és északra 
elsősorban a gazdag sík területeken történt, bár az Alföld mocsarai, Erdély és 
a Felvidék erdőségei számos lakost elrejtettek. Szerencsére a tél rendkívül 
hideg volt, így – bár felütötte fejét a pestis – lényegesen kisebb járványt oko-
zott, mint tőlünk nyugatra. IV. Béla már 1242-ben kiverte Babenberg Frigyest 
a tatárjárás alatt megszállt nyugati vármegyékből, 1242 és 1246 között a cseh 
Ottokárral felosztották országát. A század további időszakában IV. László tá-
madó hadjáratokat vezetett, amelyek közül jelentőségében kiemelkedik a má-
sodik morvamezei csatanyerés (1278) és a második tatár támadás (1285) szét-
verése. A király a veszteségek pótlására a következő években jelentős kiváltsá-
gok biztosítása mellett számos hospest, a johannita lovagrendet, 40 ezer kun 
családot telepített be a kereszténység felvétele után, befogadta a mongolok elől 
menekülőket (bolgárok, oroszok, besenyők, lengyelek stb.) és a nyugaton üldö-
zött zsidókat. Felgyorsult az oláhok beszivárgása is. A betelepülők közül 
a nomád kunok beolvadása nehézségekbe, esetenként fegyveres összeütközé-
sekbe torkollott, bár a morvamezei csatában, amelyet IV. László döntött el a le-
ányágon Árpád-házi II. Ottokár ellenében Habsburg Rudolf javára – megala-
pozva a dinasztia későbbi hatalmát –, a kun előőrsök már „Jézus, Jézus” kiál-
tással harcoltak. Az 1. ábrát tanulmányozva az lehet a benyomásunk, hogy 
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a Magyar Királyság jelentős tényező maradt Közép-Európában. Nagyhatalmi 
pozícióját azonban csak a szent királyok nemzetsége férfiágának kihalása után, 
a három leányági Árpád-házi dinasztia (Wittelsbach, Přemysl, Anjou) harcából 
győztesen kikerülő Anjou Károly Róbert (V. István lányának, Máriának és II. 
Anjou Károlynak az unokája) és fia, Nagy Lajos állította vissza. Miután Károly 
Róbert rendezte a tengermelléki (Adria) helyzetet, és megerősítette az ország 
déli és keleti védővonalát, a bánságokat és vazallus fejedelemségeket, biztosí-
tani akarta az országot Cseh- és Lengyelország felé, hogy visszafoglalja jogos 
örökségét, a Nápoly– Szicília kettős királyságot. 1335-ben megszervezte a híres 
visegrádi királytalálkozót (ennek folyománya az Antall József kezdeményezé-
sére kialakított visegrádi négyek együttműködése), amelyen a bajor, a lengyel, 
a cseh és a magyar uralkodó vett részt, és megállapodott Közép-Európa szövet-
ségi és érdekszféráiban. A találkozó legfontosabb eredményeképpen két évszá-
zadra lezárultak a Habsburg-törekvések ebben a térségben, békés évtizedek kö-
vetkeztek, Nagy Kázmér halála után pedig Nagy Lajos örökölte a lengyel trónt. 
Utódja lengyel királyként ifjabb leánya, Hedvig lett, aki feleségül ment a litván 
nagyfejedelemhez, Jagellóhoz – aki felvette a kereszténységet –, így egyesítve 
a két birodalmat.13 

1. ábra: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján 

 
A magyar birodalom Nagy Lajos alatt érte el hatalma csúcsát politikai befo-

lyásában, katonailag területében, és gazdaságilag is, népessége jelentősen gya-
rapodott, etnikai lag nem változott. Trónharcok és a különböző irányú hadjá-
ratokban jelentős véres veszteség nem volt, mert a nagyobb hadjáratokban je-
lentős számú külföldi zsoldos harcolt a birodalom területén kívül. Az egész Eu-
rópát 30–50%-ban kipusztító, Messinából elterjedt pestisjárványt a nápolyi 
hadjáratokban részt vett katonák hozták haza. 
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Az állami adminisztráció feljegyzései és a korabeli krónikák alapján erősen 
valószínű, hogy a halálozás nem közelítette meg Magyarországon az európai 
mértéket. A lepra is csak szórványosan fordult elő.14 

Az Anjouk későbbi utódja, Luxemburgi Zsigmond, majd az őt követő „vegyes-
házi királyok” alatt a törökök megvetették a lábukat a Balkánon, és észak felé 
nyomultak. Zsigmond hosszú uralkodása alatt magyar királyként (1387–1437), 
cseh királyként (1417) és német császárként (1433) megváltoztatta az uralkodás 
módját, stílusát, főleg birodalmi politikát folytatott, az első időszakban a ma-
gyar erőforrásokra támaszkodva terjeszkedett nyugat felé, rendezte a konstan-
zi, bázeli, firenzei és a többi zsinaton az egyház ügyeit, lemondatta az ellenpá-
pákat, máglyára küldte Husz Jánost, és felvette a fegyveres harcot követelőivel. 
Letörte az önálló francia egyház kialakításának kísérletét. Zsigmond széles lá-
tókörű európai uralkodó volt, megpróbálta megszervezni a császárságot. Bár 
Szent László volt a példaképe, mellé (és első felesége, Nagy Lajos lánya mellé) 
temetkezett, birodalmát Budáról tervezte irányítani. Európai utazásai, diplo-
máciai tevékenysége, a trónokért és a husziták ellen folytatott harcai lekötötték 
figyelmét. Nagy Lajos még a vazallus államok területén (első védelmi vonal) 
verte szét a törököket, Zsigmond alatt ezt a törökök széttörték. A rigómezei csa-
tában (1389) szétverték a szerb vazallus államot, sőt ezeken a területeken már 
jelentős csatát is veszít (Nikápoly, 1396) nemzetközi hadseregével a francia–
burgundi seregek fegyelmezetlensége miatt. Nem tudja megakadályozni 
az egyre gyakoribb török betöréseket és a második védelmi vonal – Nándorfe-
hérvár-központú – várainak megtámadását.15 Feltehető, hogy Zsigmond – ha-
sonlóan Mátyáshoz – Nyugaton akart békét, hogy az egyesített keresztény erő-
ket fordíthassa a török ellen. A szerb despota, a havasalföldi és a moldvai vajda 
– az erőviszonyoktól függően – hol a magyar király, hol a szultán vazallusa. 
Minden második évben kisebb harci cselekmények zajlanak. Majd csak Hunya-
di János (1407 k.–1456) páratlan katonai zsenije helyezi át az ütközeteket 
a Balkánra, állandóan támadva, és 17 év alatt 14 hadjárat során többször euró-
pai jelentőségű vereséget mért a törökökre. További hat kisebb ütközetben 
győz, és a várnai (1444) csatavesztése is jelentősen visszavetette a törököt. 
Az 1456-os világraszóló nándorfehérvári győzelme után a szultán 1521-ig csak 
néhányszor próbálkozott a magyar határon (viszont elfoglalt több jelentős me-
diterrán szigetet és Afrika északi államait).16 

Mivel egyre gyakrabban és egyre nagyobb seregekkel támadtak a törökök – 
és zajlottak a huszita háborúk –, egyre nagyobb magyar seregek harcoltak (az 
1443–1444-es téli hadjárat során Hunyadi serege kb. 30-35 ezer fő), a lengyel 
segítség, a vazallusok segédcsapatai és a zsoldosok alkalmazása mellett is egyre 
nagyobb a véres veszteség. Ezt azonban bőségesen pótolta a török elől tömege-
sen beözönlő bosnyákok, szerbek és a török, valamint saját vajdáik brutális ke-
gyetlenkedései elől menekülő havasalföldi és moldvai oláhok migrációja (Da-
nest és Draculest családok vérbosszúi, a Drakula-történet eredete). A növekvő 
lakosságszámon belül etnikailag megváltozott az arány, amit elősegített, hogy 
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a menekülők megtarthatták vallásukat. A bevándorlás folytatódott fia, a kiváló 
hadvezér, kiváló diplomata és reneszánsz uralkodó, Hunyadi Mátyás ideje 
(1458–1490) alatt is, aki meg tudta tartani az ország szuverenitását és integri-
tását állandó, 6–8 ezer fős zsoldoshadseregével. Az ország mintegy 160 ezer fős 
hadsereget tudott kiállítani, a hajóhad 364 hajóból (köztük 16 negyvennégy 
evezős nagy gálya) állt, emberekkel és a szükséges fegyverekkel ellátva. A ma-
gyar történelem legkiválóbb alvezéreinek tucatját nevelte ki. A harci szekerek 
száma 3000 körül volt. Hasonló létszámú és fegyverzetű hadsereget a korban 
csak az erősödő török birodalom tudott kiállítani. Mátyás – az állandó nyugati 
támadások miatt – úgy döntött, hogy nyugaton és északon fegyverekkel békét 
teremt, és az újabb erőforrásokra támaszkodva, a törökök feltartóztatásából 
később támadásba megy át. Harminckét évi uralkodása alatt 29-ben hadjáratot 
vezetett. (Szent István után második magyar királyként 1485-ben elfoglalta Bé-
cset.) 

Mátyás haláláig az állandósuló háborúk okozta sporadikus pestisjárványok és 
az ivóvizek elfertőződése miatt fellépő kolerajárvány (1439) – amelyben meg-
halt I. Albert király és a Szendrő felmentésére induló hadsereg zöme – nem 
okozott akkora emberveszteséget, mint a háborúk és a betörő török sereg el-
hurcolt foglyai. 1438-ban például az egyik török sereg átkelt a Dunán Erdélybe, 
és elpusztította Szászvárost, Segesvárt, Medgyest, Brassót, majd 70 ezer fo-
gollyal átkelt a Kárpátokon. A török fősereget kísérő akindzsik és a balkáni va-
zallusok mészárlásai gyakoriak és jellemzőek voltak. 

Mindezek ellenére Magyarország lakossága Mohácsig (1526) folyamatosan 
gyarapodott, egyenlő volt Anglia lakóinak számával, 4–4,5 millióval, amelyből 
etnikailag 80–85%-ban magyar volt. Dél-Erdélyben az oláhok, a Délvidéken 
a balkáni szláv menekültek és a Felvidéken maradt husziták változtattak az et-
nikai arányon. Az 1514-es Dózsa György-féle „parasztháború” sem járt demog-
ráfiailag mérhető kártétellel. 

1520-ban a török történelem legnagyobb uralkodója, Nagy Szulejmán került 
trónra, 1521-ben elfoglalta Nándorfehérvárt, Zimonyt, Szabácsot és több fontos 
déli várat (ezzel összeomlott a második védelmi vonal), és 1526-ban a déli vé-
delmi rendszer még létező kisebb erősségeit. Észak-Afrika és Rodosz elfoglalá-
sa után a törökök 1526-ban Magyarország ellen támadtak. 

II. Lajos – bár csak a hadsereg felét tudta összevonni és harcba küldeni – vál-
lalta Mohácsnál az ütközetet. A kezdeti sikerek után katasztrofális vereséget 
szenvedett, és 26 ezer embert veszített. Az ütközetben a király is elesett, így 
a három helyen gyülekező hadak szétszéledtek, és nem lehetett Buda alatt meg-
vívni a döntő ütközetet. A török hadsereg felperzselte a Duna mindkét oldalát 
(csak Esztergom és Buda között a hegyekben több embert mészároltak le, mint 
Mohácsnál), és számtalan fogollyal hagyta el az országot. Ezzel lezárult a 300 
éves török–magyar háború első fele, amelynek során, 1372 és 1526 között, Ma-
gyarország több mint 150 évig rendkívüli erőfeszítések árán meg tudta őrizni 
szuverenitását és integritását, számban és javakban gyarapodó népességét, val-



lását, középnagyhatalmi állását, ősi népi és európai (román, gótikus és rene-
szánsz) kultúráját. Ez csodának számított, hiszen az 1500-as évek elején a török 
birodalom területe és lakossága már ötször, bevétele legalább tíz-tizenötször 
nagyobb volt, mint a magyar királyé. Utána jött a realitás, amikor a török, a hő-
sies ellenállás ellenére, lépésről lépésre elfoglalta Budát (1541), és tőle nyugat-
ra, keletre és délre az ország egyharmadát. A kettős királyválasztás megkönnyí-
tette a foglalást, mert a keleti tartományok a leghatalmasabb erdélyi főúrtól, 
Szapolyai János (felesége Jagelló Izabella) királyságától, a nyugat-dunántúliak 
Habsburg Ferdinándtól (V. Károly császár és spanyol király testvére) várták 
a törökök kiűzését, de egyik fél sem tudta a Szent Koronát jogaiba visszahelyez-
ni. Szapolyai próbált megegyezni a törökökkel, akikkel Ferdinánd is tárgyalt, 
miközben hiába várta a birodalom segítségét, V. Károlyt lekötötte a franciák el-
leni háború és óriási birodalmának számos gondja, többek között a protestáns 
hitre tért német választófejedelmek fellépése. A speyeri szerződésben (1570) 
deklarálták a Magyar Királyság jogfolytonosságát (amely elveszítette területé-
nek kétharmadát), és létrejött egy viszonylagosan önálló állam, az Erdélyi Fe-
jedelemség, amely a Szent Korona-eszmét is képviselte, az ország egyesítésé-
nek alternatívája lett, biztosította a magyarok (székelyek), szászok és a többi 
populáció fejlődését és kultúráját.17 A középső „oszmán terület” vezetői és a ka-
tonaság zömmel délszláv, főleg bosnyák volt, albánokkal kiegészülve. A török 
etnikum a nagyobb hadjáratok során vonult át az országon, amely a hadsereg 
élelmezését biztosító rablásokkal, a lakosság legyilkolásával és foglyok ejtésével 
járt, bár a törökök szándékuk szerint nem kiirtani akarták a lakosságot, hanem 
adóztatni és kifosztani. A törökök kiveréséig állandósultak a végvári harcok, 
ide-oda mozgó kisebb csapatok is folyamatosan küzdöttek egymással. A 150 év 
előtti harcok miatt ebben az időszakban a menekülő délszlávok túlsúlyba ke-
rültek a kivérzett Délvidéken (a Száva és Dráva közti területen), Szapolyai pedig 
Cserni Jovánnak („a fekete cár”) letelepedési engedélyt is adott Bácska és a Te-
mesköz (Bánát) területére. A bevonuló szerbek kiirtották a maradék magyar la-
kosság jelentős részét, amíg Szapolyai szét nem verte a martalóc hordákat 
(1527). A Temesköz magyar őslakossága az első magyar genocídiumot soha 
nem tudta kiheverni. A második demográfiai katasztrófát nem a fenti esemé-
nyek okozták, hanem az ún. tizenöt éves háború (1593–1606), amikor osztrák 
vezetéssel jelentős számú zsoldosseregek (20–40 ezer fő) felszabadítottak né-
hány török várat a Dunántúlon, feldúlták a területet, majd átkelve a Dunán, 
a 150 ezer emberrel közeledő szultán felé vonultak az Alföldre. A hadmozdula-
tok során a két hatalmas hadsereg rendkívüli pusztítást végzett, kiirtva a lakos-
ság jelentős részét. A harcok kiterjedtek a Délvidékre és Erdélyre is. A hadi 
helyzetet Bocskai konszolidálta, Bethlen Gábor (1613–1629) pedig két háború-
ban (1619–1621, 1623–1626) rendkívül eredményesen harcolt Wallensteinnel 
szemben, miközben Erdélyt gazdaságilag, iparilag és kulturálisan felvirágoztat-
ta. A Habsburg-, a török hadjáratok és a tatár beütések Erdélyben főleg a folyó-
völgyek magyarságát ritkította. Különösen pusztító volt az 1657 utáni tatár és 
az 1660-as török hadjárat. A kipusztított lakosság helyébe a hegyekből oláhok 
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telepedtek be. Bethlen Gábor alatt Erdély egymillió lakosának kb. 80%-a ma-
gyar (székely), a többi román és szász. A török kiűzésekor a lakosságnak már 
csak a fele magyar Dél- és Közép-Erdélyben. Az 1600-as években pl. Szilágy 
vármegye 106 magyar falujából 46-ban oláh többség jött létre, Kolozs vármegye 
112 helysége közül 55-ből szorult ki a magyarság. 

A törökök kiűzése Bécs 1683-as ostromával kezdődött. A kahlenbergi győztes 
csata (Sobieski lengyel király érdeme) után a szövetséges seregek (Szent Liga), 
birodalmi fővezérlettel és jelentős magyar katonai részvétellel, 1689-re felsza-
badították a török uralom alól Magyarország teljes területét, és mélyen benyo-
multak a Balkánra. Ekkor XIV. Lajos felmondta a 20 évre kötött fegyverszüne-
tet a „barátként” kezelt Oszmán Birodalom tehermentesítésére, így a törökverő 
hadseregből kiváló hadvezéreket és jelentős katonai erőt kellett a francia határ-
ra átcsoportosítani. A török ellentámadás visszahódította a Balkánt, néhány 
éves állóháború után a szultán utolsó nagy támadását 1697-ben Savoyai herceg 
Zentánál szétverte. Csak a Temesköz maradt török kézen 1716–18-ig. A 300 
éves háború utolsó 15 éve helyreállította Magyarország integritását, de újabb 
demográfiai katasztrófa árán. 

1526 és 1697 között az ország 4,5 milliós lakossága kb. 3,5-4 millióra csök-
kent. A veszteségeket növelte az időnként endémiás pestis és tífusz (Cardano 
írta le: morbus hungaricus), melyeket az 1542-ben a Balkánról Budáig hatoló 
török hadsereg hurcolt be. 30 ezer volt a magyar áldozatok száma. 1544-ben 
a Buda visszafoglalására induló keresztény sereg puskalövés nélkül ugyancsak 
30 ezer embert veszített.18 Így tehát ebben az időszakban – a két 15 éves hábo-
rúban (1591–1606, 1683–1699) – változott meg döntően Magyarország etnikai 
összetétele. A törökök uralta Alföldön és peremvidékein állandó harcok és had-
járatok, Északkelet-Magyarországon a Habsburg-hadjáratok, Erdélyben a tatá-
rok és törökök betörései okoztak jelentős véres emberveszteséget. 

A török kiverését nem kísérte lelkesedés, és nem őrizte meg az emlékezet úgy, 
ahogy jelentősége indokolná. A 15 évig húzódó háborút, majd az országban te-
lelő és eltartott, brutálisan fellépő 50-60 ezres hadsereget mérhetetlen nyomor 
kísérte. A különadók megugrottak, a Neoacquistica Commissio követelte – 150 
év rablás, gyújtogatás és menekülés után – az eredeti birtokleveleket, az esetle-
gesen visszaadott birtok 10%-át elvette a hadi hozzájárulás. Az ország kifosztá-
sához jogfosztás is társult. Az országgyűlés (1687-ben) lemondott a szabad ki-
rályválasztás jogáról, Erdélyt a magyar király (és császár) – ugyan a Szent Ko-
rona tagjaként, de – külön kormányozta (Diploma Leopoldinum), csorbította 
a rendek jogait és a tordai országgyűlés (1568) biztosította vallásszabadságot. 
A török kiverésének 15 éve volt a következő demográfiai katasztrófa, amelyet 
a társadalom minden rétegének mély elkeseredése kísért. A fenti okok miatt 
kezdődött a kuruc mozgalom, amely a Rákóczi-szabadságharcban (1703–1711) 
teljesedett ki („cum Deo pro patria et libertate”). 

A 18. századot három béke határozta meg. A karlócai (1699) a szuverenitás és 
az ősi jogok csorbulása mellett helyreállította az ország integritását, a szatmári 
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béke (1711) rendezte Magyarország közjogi és egyéb viszonyait, és az utrechti 
(1713) meghatározta a Habsburg Birodalom európai helyzetét (a Duna melletti 
területekre szorult vissza, így Magyarország a birodalmon belül felértékelő-
dött). 

A Rákóczi-szabadságharc 8 éve váltakozó hadi helyzetet eredményezett, 
a harcok az ország összes területét többször is érintették, a hadjáratok felpré-
dálták azt, ami az országból a török kiverése után még maradt.19 A császáriak 
oldalán magyarok is harcoltak, így a háborúnak részben polgárháborús jellege 
is volt, sőt a Délvidéken nagy számban élő szerbek is a császáriak támogatására 
lázadtak fel, és irtották az őslakosokat: a magyarokat és a horvátokat. Ez volt 
a Délvidéken a második genocídium. A kuruc–osztrák harcok (1687–1699, 
1701) és a szabadságharc jelentős, kb. 30 ezres véres áldozattal járt. Ennél tíz-
szer több emberéletet (kb. 300 ezer) követelt a fellobbanó pestisjárvány. A fenti 
veszteségek a hatodik demográfiai katasztrófát okozták. Az összlakosság száma 
kb. 3,5 millió, a magyarság aránya kb. 50%-ra csökkent. A szabadságharcot le-
záró szatmári béke méltányos volt, elkezdődhetett az ország alkotmányos, po-
litikai, társadalmi jellegének megfelelő kulturális konszolidáció. Az előző szá-
zadban jelentős volt a reformáció, ezt követte békés eszközökkel az ellenrefor-
máció. Míg szinte minden nyugati országban fegyveres vallásháborúk, megtor-
lások történtek, ez Magyarország 1100 éves történetében egyetlenegyszer sem 
fordult elő. A kiirtott lakosság helyére az ország középső területeire, a síkságok-
ra és a nagyobb folyómedrekbe a perifériáról, a Kárpátokból és azon kívülről 
spontán telepedtek le országlakók. Így kerültek tótok az Alföld déli részére, 
a moldvai és erdélyi oláhok az Alföld keleti és északi részeibe és – Székelyföld 
kivételével – az erdélyi medencékbe. A horvátok a nyugati határon, a szerbek 
a Duna mindkét oldalán észak felé húzódtak. Az itt maradt főleg délszláv és 
albán török katonaság gyorsan és észrevétlenül, a 200 ezer szerbiai menekült 
részben integrálódott. Az etnikai sokszínűséget tarkították a menekült örmé-
nyek és a cigányok. Az uralkodóház és néhány főúr jelentős kiváltságokkal 
nagyszámú külföldit, főleg német származású katolikus csoportokat telepített 
be elsősorban a Délvidékre, a Felvidékre, a Dél-Dunántúlra, Erdély és az Alföld 
találkozásának területeire. A spontán és a szervezett migráció etnikailag külön-
böző, de kulturálisan hasonló, a kereszténység valamelyik rituáléját gyakorló 
populációkból állt, amelyek elfogadták a főhatalmat és a törvényeket, és zöm-
mel alkalmazkodtak a toleráns befogadó ország szokásaihoz. 

Az utrechti béke után körvonalazódott a Dunai Monarchia, amelynek tarto-
mányait az uralkodó mint német-római császár, a Magyar Királyságot és tarto-
mányait mint magyar király irányította. A századot végig jellemezte, hogy 
a császár paternális (III. Károly, Mária Terézia) majd abszolút (II. József, 
1780–1790) felvilágosult uralkodóként birodalmi érdekeket követve próbálta 
a magyar rendi jogokat csökkenteni, a rendek pedig az ősi alkotmányra (Szent 
Korona-eszme), a királyi esküre hivatkozva sikeresen ellenálltak. A király és 
a rendek is próbálgatták hatalmukat növelni. Megtehették, mert a birodalom 
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a magyar haderő, nyersanyagok és mezőgazdaság nélkül nem nyerte volna meg 
a háborúit, és nem tudta volna megtartani az 1740 után már a nőágra is kiter-
jedő uralmát (Habsburg–Lotaringiai-dinasztia) és nagyhatalmi állását („Vitam 
et sanguinem”).20 

Az ipar főleg az osztrák, cseh és morva tartományokban, a mezőgazdaság 
pedig a Magyar Királyság területén, Erdélyben fejlődött, amit a vitatott „kettős 
vámrendszer” is alátámasztott. Az ország lakossága a spontán migráló és a III. 
Károly, de főleg Mária Terézia-féle betelepítések után gyorsan szaporodott, kü-
lönösen az oláhok, akik a havasalföldi és moldvai fejedelemségekben uralkodó 
nyomorúságos helyzet miatt, a jobb élet reményében menekültek át tömegesen 
a Kárpátokon. Hasonlóan nőtt annak a több hullámban menekülő több száz-
ezer szerb befogadottnak a száma, akik a török háborúk során, még 1690 után 
is menekültek Magyarországra. Az oláh és szerb paraszti és pásztortömegek 
tömbökben telepedtek le, a germán (sváb, vallon, szász stb.) betelepülők szét-
szórtan, főleg a nagyobb városokban (zömmel kézművesek és kereskedők). 
1785-re – a népszámlálás adatai szerint – a kb. 8 millió lakos 38%-a volt ma-
gyar etnikum. Erdélyben ekkor haladja meg a románok (oláhok) aránya 
az 50%-ot. A populáció növekedését alig befolyásolta a század három törökel-
lenes háborúja (III. Károly és II. József alatt) és a két nyugati háború (Mária 
Terézia alatt). Befolyásolta azonban az („oláh császár”) Horea–Cloşca–Crişan-
féle román parasztlázadás, amelynek során 60 ezer magyart irtottak ki, főleg 
az erdélyi Érchegységben és környékén. 

A 18. század utolsó és a 19. század első felében évtizedes viták kezdődtek ne-
mesi körökben a polgári átalakítás szükségességéről, tartalmáról és módjáról, 
amely alkotmányosan, békés úton menne végbe a Habsburg Birodalmon belül 
az ország szuverenitása és integritása alapján. A felvilágosodás eszmerendsze-
rének összeegyeztetése zajlott az ősi alkotmánnyal. A francia forradalom bru-
talitása és a napóleoni háborúk szörnyűségei ellentétesek voltak a magyar tra-
díciókkal és életszemlélettel, így a radikális megoldásokat nem vették számítás-
ba. Megerősödött azonban a nemzeti érzés patrióta és nem nacionalista érte-
lemben. Ez utóbbi kevésbé a horvát, inkább a tömbben élő román, a szerb, 
majd a szlovák vezető rétegre volt jellemző, néhány évtizedes késéssel, és nem 
létező történelmi előzményekre támaszkodva. 

Míg a 18. században a királyi és császári család törekedett – a birodalmi 
szempontok prioritása mellett – a társadalom alsóbb rétegei jogainak kiterjesz-
tésére és anyagi gyarapodásának elősegítésére, a 19. század első felében a ma-
gyar nemesség kezdeményezte egyre határozottan a polgári átalakulást. Szé-
chenyi István gróf („a legnagyobb magyar”) főleg a gazdasági, Kossuth pedig 
a társadalmi reformokat szorgalmazta.21 

Az 1848. márciusi forradalmi hullám (Párizs, Itália, Bécs stb.) felgyorsította 
az eseményeket. A rendi országgyűlés alsó- és felsőrendi háza március 13-án 
megszavazta a kiérlelt és előkészített törvényeket, a király (V. Ferdinánd) pedig 
hosszas vita után április 11-én aláírta azokat. A törvények a polgári és a társa-
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dalmi átalakulás legteljesebb garanciáit biztosították, a nemesség – egyedülálló 
módon – békés úton, önként lemondott kiváltságairól. A dinasztia lemondatta 
V. Ferdinánd császárt és királyt (a király lemondását a magyar jog nem ismer-
te), és I. Ferenc Józsefet jelölték ki császárnak, aki az életben lévő király, az ősi 
alkotmányra tett eskü és a magyar királyavatás többi feltételének hiányában 
nem lehetett és nem lett magyar király. Mint osztrák császár vonta vissza, illet-
ve tagadta meg az 1848-as törvényeket (amihez nem volt joga), lázította fel 
a szerbek és románok egy részét és az erdélyi szászokat, valamint mozgósította 
hadseregeit. Az első magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos gróf nemzetközi 
segítség hiányában megszervezte az államapparátust, a hadiipart, új pénzt bo-
csátott ki, hadsereget szervezett, amely Pákozdnál szeptember végén megverte 
és az osztrák határra szorította vissza a Jellasics vezette császári sereget. A csá-
szári ellentámadás eleinte, a tél folyamán sikeres volt, de a „tavaszi hadjárat-
ban” az egészen kiváló parancsnokok és a kiváló harci erényeket felmutató hon-
védsereg győztes ütközetek sorozatával tönkreverte és Bécsig szorította vissza 
a császári hadsereg demoralizált maradványait, Bem tábornok pedig jelentős 
sikereket ért el Erdélyben. Ferenc József császár Varsóban kézcsókra járult 
a cárhoz, kunyerálva beavatkozását, aki a Szent Szövetség értelmében utasítot-
ta Paskievics herceget, hogy 200 ezer fős hadsereggel támadja meg Magyaror-
szágot. A három irányból megtámadott magyar seregek Arad és Temesvár 
körül koncentrálódtak, de Görgey Artúr (a század egyik legzseniálisabb hadve-
zére) mérlegelve, hogy a 30–35 ezer fős honvédsereg két, egyenként 100 ezer 
fő fölötti hadsereggel győztes csatát nem vívhat, 1849. augusztus közepén letet-
te a fegyvert az oroszok előtt.22 A fegyverletételt – a magyar jog alapján minden 
részletében törvénytelen, és csak az 1956 utáni kádárihoz hasonlítható – rend-
kívül brutális megtorlás és jogfosztás követte. (Lord Palmerston írja a bécsi 
angol követnek: „…az osztrákok a legnagyobb vadállatok azok között, akik va-
laha a művelt emberek nevét bitorolták, kegyetlenkedésük… Magyarországon 
és Erdélyben csupán az afrikai és haiti négerek eljárásához hasonlítható.”) 
A császár adminisztratív módon, rendeletekkel irányította az országot, amire 
a nemzet passzív rezisztenciával felelt. Ferenc József a krími háborúban részt 
vett az oroszok elleni koalícióban (beleharapott az 1849-ben még megcsókolt 
kézbe), fegyverrel akarta megakadályozni két nagy nemzetállam létrejöttét, 
az olasz és a német egységet, de minden háborúban vereséget szenvedett (Lom-
bardia és Velence elvesztése, kisnémet egység porosz vezetéssel). A königgrätzi 
csata elvesztése után a dinasztia belátta, hogy ki kell egyeznie Magyarországgal. 
Az évekig tartó tárgyalások során nagyon sokféle elképzelést tárgyaltak. Deák 
Ferenc („a haza bölcse”) találta meg azt a megoldást, amely megfelelt a Szent 
Korona-eszméből levezetett ősi magyar jogrendnek, a dinasztia és a rendek kö-
zött kötött szerződésnek (Pragmatica Sanctio), az 1848-as törvényeknek, 
a szerződő felek érdekeinek és a közös ügyek (hadügy–pénzügy–külügy) ren-
dezésének. A kiegyezés („kiegyenlítés”) után Ferenc József császár letette az ősi 
királyi esküt, majd a Szent Koronával az esztergomi hercegprímás Magyaror-
szág, Horvátország, Dalmácia, Róma, Jeruzsálem stb. királyává koronázta. Ezt 
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követte 1868-ban a magyar–horvát kiegyezés. A választott országgyűlés bizto-
sította állampolgárainak a személyi szabadságjogok és a polgári jogok teljessé-
gét, a kulturális autonómiát, az egyik első törvény biztosította a korlátlan és fel-
tételek nélküli bevándorlást az országba.23 

Az ország elképesztő gazdasági, kulturális, egészségügyi, oktatási fejlődést 
produkált. A GDP-t megtizenötszörözte, a vasúti és úthálózatát megtízszerezte. 
Hasonló arányú volt a növekedés a gazdaság egyéb területein is. A fejlődés 
üteme Magyarországon volt a legmagasabb Európában. Egy kérdéskört azon-
ban nem lehetett megoldani: a nemzetiségi kérdést. A különböző eredetű nép-
csoportok vallási és politikai vezetőinek egy része a 19. században felismerte et-
nikai hovatartozását, a magyar identitást fokozatosan kiegészítette, illetve rész-
ben felváltotta a szomszédos, részben még török függőségben lévő, azonos ere-
detű nemzetek összetartozás-tudata. Számos mítoszt kreáltak és emeltek „tu-
dományos ténnyé”: a szlovákok Nagy-moráviára, a románok a dákoromán el-
méletre, a déli és északi szlávok a pánszláv eszmére, a csehek a birodalmon be-
lüli (1620 előtti) államukra hivatkoztak. Számos – sokszor extrém – javaslat 
került felszínre a dualista állam részéről és a nemzetiségek részéről egyaránt. 
Ezek vagy megvalósíthatatlanok, vagy egymásnak ellentmondóak voltak (pl. 
trialista állam esetén a szlávok fővárosa Prága, Zágráb vagy Belgrád legyen).24 

Az évszázad során jelentős változások zajlottak le Európában. Új politikai és 
gazdasági hatalmak emelkedtek fel, mások gyengültek. A felmerülő érdekek, 
az alkalmi szövetségek és az általuk vívott háborúk Európában két nagy szövet-
ségi rendszert hoztak létre: a központi hatalmakat és az entente cordiale-t. 
A Magyar Királyság lakossága 1848-ra kb. 10 millió volt, a magyarság részará-
nya 40%. 1869-ben az őslakosság 13,6 millió, ebből 6,2 millió magyar. Az 1910-
es népszámlálás adatai szerint a 18 millió állampolgárból 54% (9,9 millió) ma-
gyar (1. ábra). A lakosságszámot csökkentették a 19. század háborúi, az első vi-
lágháború előtti másfél milliót számláló végleges kivándorlás Amerikába és 
a járványok. A Napóleon elleni háború Győr melletti vesztes ütközetében elfo-
gott francia foglyok Pécsen okoztak endémiásflekktífusz-járványt. 1831-ben ko-
lerajárvány söpört végig az országon, főleg a Felvidéken szedte áldozatait. 
A járványban félmillió ember megbetegedett, a népesség vesztesége kb. 200 
ezer ember volt. 1848 tavaszán ismét fellobbant a kolera Horvátországban, 
majd átterjedt a Dunántúlra. Ez megnehezítette a honvédtoborzást, de ennek 
folytán kevesebb katonát tudtak a Jellasich-féle császári seregbe is besorozni. 
A Paskievics vezette 200 ezres orosz hadsereg Lengyelországból hurcolta be 
a betegséget, megközelítően 80 ezer katona betegedett meg, 10 ezer pedig meg-
halt. A 19. század végén, 1870 körül Franciaországból indult diftéria volt a leg-
gyilkosabb járvány, melyben évente 30 ezer gyermek halt meg. A pestis a 17., 
a himlő (hála a vakcinációnak) a 19. században, a flekktiusz a század végén 
megszűnt. Megjelent viszont a tbc (morbus hungaricus), amely tömegesen 
szedte áldozatait egészen az 1940-es évekig, és csak az 1950-es években sikerült 
megszüntetni. 
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A magyar lakosságon belül folyamatosan nőtt a természetes szaporodás rész-
aránya, a nemzetiségek spontán asszimilációja és a cári birodalomból elüldö-
zött zsidóság jelentős integrálódása, asszimilációja révén. Magyarországra kor-
látlanul menekülhettek százezres nagyságrendben a zsidók, hiszen a magyar 
országgyűlés – Európában először – szabad bevándorlást, a törvény erejénél 
fogva teljes emancipációt biztosított. A magyar etnikum aránya annak ellenére 
növekedett, hogy 1848–1849-ben a szerb felkelők a Délvidéken, a románok Er-
délyben – bár az 1848-as törvények a jogok teljességét biztosították minden or-
száglakónak, bármire való tekintet nélkül – martalóc bandákba szerveződve tö-
meges, sok tízezer áldozattal járó mészárlást rendeztek. (Az erdélyi kisváros-
ban, Nagyenyeden a teljes magyar lakosságot legyilkolták, és több ezer kopo-
nyából gúlát emeltek a római katolikus templom előtt. Ugyanez történt a délvi-
déki Fehértemplomon is.) Jelentős területek, városok, falvak néptelenedtek el. 
A Horea-féle román parasztfelkelésnek, a török elől menekülő déli szlávok 
1526 és 1690 utáni vérengzéseinek is volt etnikai jellege, de a cél akkor a gaz-
dagabb és civilizáltabb őslakók földjeinek és javainak megszerzése volt. 
Az 1848–1849-es vérengzés elsősorban etnikai indíttatású volt. A nemzetisé-
gek jelentős része és számos külföldi ugyanakkor a szabadságharc mellé állt, 
még 1849-ben is, amikor Európában már mindenhol leverték a polgári forra-
dalmakat. 

Az 1878-as berlini kongresszuson Bismarck és gróf Andrássy Gyula (közös 
külügyminiszter) lehetővé tették a román fejedelemségek függetlenségét, majd 
a Monarchia annektálta Boszniát és Hercegovinát az Árpád-házi királyok biro-
dalmának jogára hivatkozva – miként Lengyelország felosztásakor is –, holott 
a magyar vezető elit az etnikai arányok romlása miatt ennek ellenállt. 

A két balkáni háborúban az Oszmán Birodalom hatalma tovább gyengült, 
majd Bulgária átmeneti megerősödése után a mindig oroszbarát Szerbia érté-
kelődött fel. Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásakor a háború nem fel-
tétlenül volt törvényszerű, a Monarchia Szerbiához intézett ultimátumát – töb-
bek között azzal a kivétellel, hogy a Monarchia rendőrsége is bekapcsolódjék 
a nyomozásba –, Szerbia kezdetben el is fogadta. (Az Interpol és a különböző 
titkosszolgálatok együttműködésének korában az elutasítás nem érthető, mint 
ahogy akkor sem volt az.) Az első világháború okai, a többszöri békekötési kí-
sérletek eredménytelensége, a békefeltételek kialakítása, majd a napjainkig 
tartó történelmi események mozgatórugói máig nem ismertek, vagy rosszul is-
mertek, torzítottak, vagy a nagyhatalmak érdekei titkosak voltak, állandó disz-
kusszió tárgyai. Az viszont tény, hogy gróf Tisza István magyar miniszterelnök 
a legvégsőkig ellenezte a háborút a német és osztrák nagyvezérkar, a politikai 
elit és a két császár ellenében. Amikor nem tudta tovább tartani pozícióját, kö-
vetelte és elérte, hogy deklarálják: a Monarchiának nem célja a háborús terjesz-
kedés. A háború látszólag presztízsokok miatt kezdődött, a végén ideológiai jel-
legű háborúvá fajult, majd nagyhatalmi érdekek alapján kötöttek békét. A köz-
ponti hatalmak két résztvevője bejelentette semlegességét, amit Olaszország 



egyszer szegett meg (amikor belépett a háborúba korábbi szövetségesei ellen), 
Románia pedig 1916-ban megtámadta a Monarchiát, azonban a központi hatal-
mak csekély erőkkel szétverték a román hadsereget, és bevonultak Bukarestbe. 
1918 elején különbékét kötött, a béketárgyalások előtt ismét az antant szövet-
ségese. 1916-ig főleg a központi hatalmak sikerei voltak a jellemzőek, az USA 
1917-es háborúba lépése döntő anyagi fölényt eredményezett. Wilson amerikai 
elnök 14 pontja egyenlő felek igazságos megállapodásának lehetőségét ígérte, 
a népek önrendelkezési jogát is beleértve. Ezzel szemben titkos paktumok szü-
lettek, amelyeket érvényesítettek a békekötés során. Az 1918-as nyugati német 
offenzíva, illetve a piavei áttörés megrekedése után a központi hatalmak nem 
kapituláltak, hanem bízva Wilson 14 pontjában, fegyverszünetet kötöttek. Ok-
tóber legvégén létrejött Lengyelország, amelyhez november elején csatlakozott 
Galícia, a csehek önállósodtak, a déli szlávok önálló államban gondolkodtak, 
a románok deklarálták elszakadásukat a Monarchiától. Október 31-én Károlyi 
gróf lett a miniszterelnök, és kikiáltották a köztársaságot. Az 1918. november 3-
án Padovában megkötött fegyverszünet szerint a béketárgyalásokig minden 
hadviselő fél a birtokolt pozícióban maradt. A magyar hadseregek minden 
irányban az ezeréves határon túl tartózkodtak. Megindult a tömeges hazaáram-
lás, a hadsereg 40%-a teljes rendben és fegyverzettel. Linder hadügyminiszter 
pedig kijelentette, hogy „nem akar több katonát látni”. A hadseregek lefegyver-
zésével egy időben, főleg francia segítséggel, az egyszer már szétvert román, 
a szerveződő cseh és szerb hadsereg bevonult az országba, folyamatosan és ön-
kényesen módosítva a fegyverszüneti vonalat. Az 1919. márciusi Vix-jegyzék 
feltételei után az antantbarát Károlyit a radikális baloldal lemondatta. A hatal-
mat 133 napra a kommunistákkal szövetkezett szociáldemokraták és radikális 
liberálisok ragadták magukhoz, végzetesre fordítva a belső viszonyokat, és el-
lehetetlenítve a külkapcsolatokat. A Felvidékre bevonuló cseheket a Vörös 
Hadsereg hazájukat védő katonái megverték és visszaszorították. A tilalom el-
lenére megalakult pár ezer fős székely hadosztály néhány ezer embere hónapo-
kig lelassította a román hadsereget. Az antant kérésére a Felvidéket a bolsevis-
ták kiürítették, a székely hadosztály hősies harcok során felmorzsolódott. 
Az ország nagyobb része megszállás alá került. A Szegeden megalakult nemzeti 
hadsereg, az ideiglenes, majd választott parlament reménytelen helyzetet örö-
költ. 

Eközben a Versailles környéki béketárgyalások folytak. Magyarország eseté-
ben még az amerikaiak is feladták a wilsoni 14 pontot, és a nemzetiségek veze-
tőivel kötött titkos szerződéseket valósítottak meg. A tárgyalásokra a magyar 
küldöttséget nem hívták meg, a megtorlás tárgyalásán a vádlott nem jelenhe-
tett meg, nem érvelhetett, nem védhette magát. A tárgyalás befejezése után 
a „kivégzés” (aláírás) előtt az utolsó szó jogán szólhatott. Ugyanakkor a Magyar 
Királyságon egymással is veszekedő szomszédos államok minden követelését, 
sokszor elképesztő hazugságait is elfogadták (pl. a pár méter széles Ipoly hajóz-
ható stb.). Jellemző, hogy nem a népek önrendelkezési jogára vagy etnikai el-



vekre, hanem meghamísított történelmi és gazdasági érdekekre hivatkoztak. 
Az 1907-es orosz–francia szerződésig liberális mintaállamként értékelt Ma-
gyarországot az utódállamok, a feudalizmus, az elnyomás, a népek börtönének 
állították be. Ahogy az akkori olasz külügyminiszter, Francesco Nitti fogalma-
zott, ki akarták végezni, életképtelen helyzetbe akarták hozni. Ez majdnem si-
került is.25 Diktátummal elszakították az ország területének pontosan kéthar-
madát, iparának 70-80%-át, vasúti és úthálózatának, természeti javainak, leg-
jobb földjeinek nagy részét, erdőinek 95%-át, a Horvátország nélküli 18,3 mil-
lió lakosából 7,6 millió maradt. 10,6 milliót megkérdezésük nélkül elcsatoltak, 
köztük 3 millió magyart, az elcsatolt lakosság 30,2%-át, akit tömbökben éltek 
az oktrojált új határok túloldalán (4. táblázat). Akkor született a mondás, hogy 
Magyarország határos Magyarországgal. Egy többnemzetiségű, ezeréves jogál-
lamot megszüntettek, hétfelé daraboltak, és olyan életképtelen államalakulato-
kat hoztak létre, amelyekben a nemzetiségek aránya magasabb volt, mint 
az ezeréves Magyar Királyságban. Az utódállamok kivétel nélkül szétestek; elő-
ször 1940 és 1945 között. Egy nemzetállam maradt a térségben, Magyarország. 
Nem vették figyelembe sem az ezeréves történelmi, sem a geoökonómiai (a 
Kárpát-medence tökéletes földrajzi és gazdasági egység), sem az etnikai elvet, 
sem a népek önrendelkezési jogát. Még azt sem engedték meg, hogy az elcsatolt 
területek lakossága népszavazáson döntsön. Sopronban „a rongyosgárda” ön-
kéntesei megfutamították az osztrák csendőrséget, majd a kisváros főleg német 
nyelvű honpolgárainak kétharmados többsége népszavazással Magyarország 
része maradt. Hasonló eredmény máshol is várható lett volna, ugyanis a nem-
zetiségek vezetőinek törekvése és az emberek véleménye gyakran nem esett 
egybe (a nemzetiségek helyzete jogilag, gazdaságilag és kulturálisan lényegesen 
kedvezőbb volt Magyarországon, mint az országon kívüli nemzettársaiké). 

4. táblázat: Az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamainak ré-
szesedése a történelmi Magyarország területéből és népességé-

ből* 
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A megszálló hadseregek az országot kifosztották (csak a Budapestet is meg-
szálló román hadsereg 20–30 ezer vagonnyi holmit rabolt el, az írógéptől és 
a bútoroktól kezdve a gyárak teljes gépparkjáig, méneseket, csordákat hajtot-
tak el), mindent vittek, amit elértek.26 

A visszaállított Magyar Királyságban trónfosztották a Habsburg-dinasztiát, 
Hunyadi és Kossuth után harmadszorra Horthyt választották kormányzónak, 
aki főleg az erdélyi arisztokrácia vezetésével, a demokrácia és diktatúra jegyeit 
viselő autokrata politikai rendszert alakított ki. Bár lehetetlennek látszott, meg-
szervezték az államapparátust, konszolidálták a pénzügyeket, fejlesztették 
a gazdaságot, rendkívül erőteljesen fejlesztették az oktatási rendszert az elemi 
iskolától az egyetemig, fokozatosan széttörték a kisantant totális politikai és 
gazdasági blokádját, támogatták a „leányországok” magyarságát. Európa egyik 
legkiválóbb egészségügyi rendszerét működtették, elsősorban szolidaritási ala-
pon. A magyar kultúra minden ága virágzott (pl. zene: Bartók, Kodály, Dohná-
nyi), a 17 magyar származású Nobel-díjas majdnem mindegyike a két világhá-
ború között végezte iskoláit, a magyar filmművészet a legelsők között született 
meg (közülük néhányan, pl. Czukor György teremtették meg Hollywoodot), 
a magyar futballválogatott két világbajnoki ezüstérmét (1938, 1954) szerző és 
a berlini (1936), illetve helsinki (1952) olimpia 3. helyét elérő sportolók ekkor 
nőttek fel. A leányországok magyarsága számos diszkriminációt szenvedett el, 
még a trianoni szerződést is számos kérdésben megszegték a győztesek. A ma-
gyarság nemzeti egysége rendkívül megerősödött. Minden hazai és leányor-
szágbeli magyar párt és a nemzet egyetértett abban, hogy Trianon indokolha-
tatlanul igazságtalan volt, az ország ezeréves integritását helyre kell állítani 
vagy az etnikai határok mellett, vagy teljes mértékben. A békés revíziót Trianon 
lehetővé tette, azonban Anglia és Franciaország aktív támogatására nem lehe-
tett számítani (az első és második bécsi döntésen érdektelenséget jelentett be, 
de nem ellenezte, az olaszokra és a németekre bízták a döntést). A 2. világhá-
ború eseményei ismertek, ebből kiemelem, hogy Ausztria népszavazás útján, 
97%-os többséggel, rendkívüli lelkesedéssel egyesült Németországgal. 
Az összes többi leányország szétesett, Münchenben a négy európai nagyhata-
lom elfogadta Csehszlovákia felosztását. A cseh gyáripar teljes kapacitással tá-
mogatta a Wehrmachtot, a szlovák vezér, Tiso azonnal szoros szövetséget kö-
tött Hitlerrel. 

Románia részlegesen, a délszláv királyság brutális polgárháború mellett ré-
szeire bomlott. Magyarország 1938 és 1940 között békés úton visszakapta a Fel-
vidék egy részét, Kárpátalját, Észak-Erdélyt. 

A Délvidékre 12 nappal az után vonultak be a magyar csapatok 1941-ben, 
amikor Horvátország kilépésével megszűnt a délszláv királyság, Szerbiát, mint 
a térségben a náciknak egyedüliként ellenálló országot, legyőzték a németek. 
A revíziót szinte ellenállás nélkül, óriási lelkesedéssel fogadta a lakosság. Ma-
gyarország nem akart részt venni a háborúban, de miután a románok, szlová-
kok és horvátok ezt megtették, továbbá az ország geopolitikai helyzete lehetet-
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lenné tette a semlegességet, egy provokáció után belépett a háborúba, amelyből 
1943 után megpróbált – sikertelenül – kilépni.27 

Az országot 1944. március 19-én megszállták a németek, az ország önállósága 
teljesen megszűnt, és csak 1990-ben állt helyre. Elkezdődött a nemzeti balolda-
li gondolkodásúak üldözése, és tömegessé vált a zsidók Németországba depor-
tálása százezres nagyságrendben, egészen 1944 nyarának közepéig, majd a nyi-
las puccs után (1944. október 15.) felerősödött. Az ország csatatérré változott, 
a németek, később a szovjetek letarolták és kirabolták. Fegyverrel, terrorral, 
propagandával és más bolsevik módszerek alkalmazásával – jelentős ellenállás 
mellett – kikényszerítették a kommunista berendezkedést. A szűk pártelit egy 
részét leszámítva, a társadalom minden rétege sérült jogilag, társadalmilag és 
gazdaságilag. Ez lett az oka az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak, 
amelyben egy tízmilliós ország fegyverrel harcolt a szabadságáért egy szuper-
hatalom ellen. Magyarország, mint a történelem során legtöbbször, senkitől, 
az ENSZ-től sem kapott, a bizonytalan ígéretek ellenére, fegyveres segítséget, 
így a Szovjetunió sikerrel verte le a szabadságharcot. 

A megtorlás után, a Kádár-korszakban a kommunista rendszer lényege nem 
változott, de az ismételt forradalomtól való félelmükben próbáltak kedvezőbb 
szociális viszonyokat teremteni („gulyáskommunizmus”). A nagyhatalmak 
nyilvánvalóan egyeztetett be nem avatkozása mellett Magyarország 1989-ben 
átengedte Ausztriába a keletnémet menekülteket. Ezzel eldőlt a szocialista or-
szágok első dominója, amely néhány hónap alatt sorra döntötte el a többit. 
A trianoni diktátum ismét életképtelennek bizonyult. A Szovjetunió megszűnt, 
belőle önálló államok váltak le, nagy létszámú orosz kisebbséggel. Csehszlová-
kia kettévált, Jugoszlávia rendkívül brutális háborúban szétesett, nemzetiségei 
kivívták önállóságukat. A magyar kisebbségek az előtte soha nem létezett Szlo-
vákiában, illetve Szerbiában és Romániában éltek tovább. 

A térség államai beléptek a NATO-ba, csatlakoztak vagy csatlakoznak az EU-
hoz. Az első világháború kitörésétől napjainkig Magyarország legalább 9 külön-
böző politikai, egymásnak ellentmondó ideológiai rendszerben élt. A királyság 
után, 1918. október 31-én megalakult köztársaságot követte a Tanácsköztársa-
ság, annak bukása után, 1944. március 19-ig a Horthy nevével fémjelzett nem-
zeti–konzervatív–keresztény államberendezkedés, majd a német megszállás, 
és 1944. október 15. után a nyilas puccs. Ezt követte 1945. április 4-e után 
a szovjet megszállás, 1947-ig törvénytelenül expendáló bolsevik felügyelet mel-
lett koalíciós kormányok, ezután 1956-ig a sztálinista diktatúra, 1956. október 
és november 4-e között forradalom és szabadságharc, ezt követően a Kádár-
rendszer, végül 1990-től a szabad választáson győztes pártokból alakult parla-
mentáris demokrácia. A leányországok uralkodó nemzetei is megszenvedték 
a változások jelentős részét, az ott élő magyar kisebbség nehéz sorsát megsok-
szorozta az erőszakolt asszimilációs politika, a másodrendű állampolgársággal 
együtt járó jogi, spirituális és materiális megkülönböztetés. 
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A 20. század kataklizmájában Trianon után elveszítettük 10,6 millió honfitár-
sunkat, 30% magyar anyanyelvűt. A csonka országban 7,6 millió ember ma-
radt, a magyar etnikum aránya 88% (a térség egyetlen etnikailag egységes álla-
ma) volt. Számuk természetes szaporodással ismét megközelítette a 10 milliót. 
A békés területrevízió során 172 ezerre nőtt a 93 km2-es országterület, lakóinak 
száma kb. 15 millióra nőtt, amely a párizsi béke (1947) után elveszett. A szüle-
tési arányszám 1914-ig még 34–35 ezrelékes volt, amely a trianoni diktátum óta 
folyamatosan csökkent (5,28), 1981 óta negatív, a termékenységi ráta az utóbbi 
években átlagosan 1,34 gyermek, kisebb, mint a halálozási szám. Azóta az or-
szág lakossága folyamatosan csökken. A leányországokból az 1. világháború 
után 300–500 ezer ember menekült a csonka országba. A 2. világháború után 
a Beneš-dekrétumok nyomán 60 ezer magyart telepítettek át a Felvidékről. 
A szlovák repatriálók száma alacsonyabb volt. Több tízezer német származású, 
zömmel asszimilálódott németet telepítettek ki, helyükre székely menekültek 
települtek le. Az erdélyi magyarok tízezrei illegális, majd legális módon tértek 
vissza az anyaországba. A leányországokban élő magyar népesség száma (3 
millió) 2001-re 2,4 millióra csökkent (4. táblázat). Ez a tendencia folytató-
dik. Mivel Horthy 1939-ben Hitler leghatározottabb kérésére sem engedte át-
vonulni a Wehrmachtot, a náci és bolsevik harapófogóba került zsidók és len-
gyelek a közös határon százezres nagyságrendben menekültek Magyarország-
ra. Más európai országból is menekültek üldözött zsidók, főleg Ausztria Német-
országhoz való csatlakozása után. 

Az 1. és 2. világháború katonai vesztesége kb. 1-1 millió fő volt. Ebben benne 
volt két genocídium. A holokauszt során több százezer honfitársunkat hurcol-
ták megsemmisítőtáborokba, a zsidók mellett ellenállókat (köztük a kormány-
zó fiát) és néhány ezer cigányt. Az 1942-es újvidéki razzia során a magyar fegy-
veresek kb. 3500 embert végeztek ki, Tito partizánjai 1944 végén, 1945 elején 
mintegy 35–40 ezer civilt a magyar lakosságból. A szlovákiai fasiszták és a Ma-
niu-gárda áldozatainak száma néhány ezer, a hátországokból emigrált magya-
rok létszámát nem ismerjük. A szovjet hadifogságban különböző okok miatt 
nagyjából 200 ezer magyart veszítettünk. Az 1945 utáni tisztogatások áldozata-
inak száma kb. 30 ezer, az 1956-os szabadságharcban és a megtorlás során ál-
dozatul esettek száma ennél kevesebb. Az utolsó száz évben a migrációt meg-
haladta az emigráció. A Tanácsköztársaság után csak néhány ezer bolsevista 
menekült el, Európa fasizálódása és a nácik térnyerése miatt a 2. világháború 
előtt és alatt néhány ezren. 1945 és 1948 között több mint százezres magyar 
emigráció zajlott le, 1956 után több mint 200 ezres. A társadalom leképzettebb, 
legkulturáltabb és leggazdagabb rétegei menekültek (közülük 3000 egyetemi 
tanár került el). 

A 19. század végén (antiszepszis – Semmelweis Ignác, aszepszis – Lister, vé-
dőoltások) és a 20. század első felében (baktériumok felfedezése, egyre hatéko-
nyabb gyógyszerek) a baktériumok okozta járványok megszűntek, a vírusjárvá-
nyok nem. A spanyolnátha (influenza) három nagy hullámban söpört végig Eu-



rópán, és jelentősen érintette Magyarországot is. Az utolsó évtizedek vírusfer-
tőzései (AIDS, nyugat-nílusi láz, Ebola stb.) és a már felszámolt járványok fel-
lobbanásának veszélye összefüggésbe hozható a világméretű turizmussal, 
az Európa felé irányuló migrációval és a „szexuális felszabadulással”. 

A leányországok magyarságát emellett az erőltetett asszimiláció is sújtotta. 
A nemzeti hovatartozás letagadása miatt 1 millió magyar tűnt el. A diszkrimi-
nációból fakadó emigráció először főleg Magyarországra, az utolsó évtizedben 
a nyugati országokba irányult (2. ábra). 

2. ábra: A magyar nemzetiségűek számbeli változása 1910 és 
1990 között, népszámlálási adatok alapján 

 
A 2. világháború végén felfüggesztették az abortusz tilalmát, mert a szovjet 

hadsereg több százezer nőt erőszakolt meg a tizenévesektől a matrónákig. A kö-
zépkori agresszív lefolyású szifiliszjárványok elkerülték az országot – a 19. és 
20. században sporadikusan főleg a bohém rétegeket érintette –, 1945-ben 
azonban 480 ezer kúrát biztosító Salvarsant osztottak szét. A kommunisták – 
a 2. világháború ágyútöltelékei nek számbeli növelésére – rendkívül szigorú 
abortusztilalmat vezettek be. A Ratkó Anna bolsevik miniszterről elnevezett 
időszakban jelentősen nőtt a természetes szaporulat, sőt az akkor születettek 
gyermekei és unokái fogamzóképes korban a születési számot növelik. Miután 
a Szovjetunióban 1955-ben kismértékben liberalizálták az abortusztörvénye-
ket, ezt követően Magyarországon – a világon egyedülállóan – teljesen szabad-
dá tették. Ennek következtében napjainkig 6 millió abortuszt végeztek el, a ma-
gyar nemzet egyik legnagyobb demográfiai katasztrófáját okozva. Ha erre nem 
került volna sor, a magyarság összlétszáma 20 millió felett lenne.28 

Összegzésképpen: A különböző etnikai populációkból spontán kialakuló ma-
gyar nemzet 600 éven keresztül szuverén, integer középnagyhatalomként 
az Árpád-házi királyok szakralitását, majd a Szent Korona-eszme tradícióit és 
összetartó hatalmát elismerve, különleges jogrendszert és állami berendezke-
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dést, társadalmat és kultúrát hozott létre. A természetes fejlődést egy minden 
vonatkozásban idegen világhatalom, amelynek a Magyar Királyság fegyveresen 
ellenállt, a mongol invázió fél évszázadra lefékezte, lakosságának mintegy 10%-
át kiirtotta, de etnikailag nem változtatta meg. A másik idegen világhatalom-
mal, a törökökkel vívott háromszáz éves háborúban a nemzet kivérzett, szuve-
renitása és integritása átmenetileg csorbult, a magyar etnikum lakosság száma 
4 millióról egyharmadára csökkent. A törökök kiűzése után a Habsburg-csá-
szár magyar királysága biztosította a terület integritását, a birodalom többi ré-
szétől elkülönülő alkotmányosságot és a birodalom érdekeivel összekötött szu-
verenitást, amelynek megsértését két szabadságharc után (1703–1711, 1848–
1849) először békekötéssel, másodszor a kiegyezéssel állítottak helyre. A török 
háborúkban a népesség elvesztett kétharmadát menekültek és a szabadon, sok-
szor támogatott bevándorlók pótolták, de az etnikai arányok – bár javult – 
az eredetit nem érték el. Az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnése után Ma-
gyarországot – semmilyen érvrendszerrel nem indokolhatóan – a trianoni dik-
tátummal 7 részre szakították, elvették területének kétharmadát. Az 54%-ban 
magyar etnikumú ország honpolgárainak több mint a felét, köztük a magyar et-
nikum 30%-át idegen országba kényszerítették. 

A magyar birodalom 1000 éven keresztül a változó korok eszmerendszere 
alapján védte Európát („a schengeni határt”). Törvényei, tradíciói, eszmeisége 
szerint minden menekültet és bevándorlót befogadott bármiféle megkülönböz-
tetés nélkül, aki integrálódott a magyar viszonyokba. Többségük spontán és tel-
jes mértékben asszimilálódott (besenyők, kunok, jászok, itáliaiak, lengyelek, 
bunyevácok, svábok, szászok, örmények és kisebb népcsoportok), mások csak 
részben asszimilálódtak (szerbek, szlovákok, zsidók, vendek). Egy részük pedig 
(érzelmileg) magyarnak vallotta magát (ruténok, cigányok). 

Az integrálódás önként vállalt volt, az asszimiláció spontán zajlott le. Erősza-
kos asszimilációs törekvés gyakorlatilag nem volt. Azoknak a menekülteknek 
és bevándorlóknak egy része, akik tömbökben éltek, és elfogadták a magyar ál-
lamberendezkedést, a 19. században kibontakozó nacionalizmus, a vallások kü-
lönbözősége miatt, világi és egyházi vezetőik hatására, párhuzamos nemzeti 
identitást alakítottak ki, nem asszimilálódtak, és akár akarta a többség, akár 
nem, ürügyet és érvet szolgáltattak az egységes, ezeréves ország feldarabolásá-
hoz. Mesterségesen létrehozott vagy megnövelt államokhoz csatolták őket, 
amelyek életképtelennek bizonyultak. A leányállamokba kényszerített magya-
rok még a trianoni diktátum előírta jogaikat sem gyakorolhatták. Erős és sok-
féle erőszak, kényszer hatására sem asszimilálódtak. A nyugati magyar emigrá-
ció részben beolvadt, részben kettős identitású, megtartva magyar eredetének 
tudatát akár több generáción keresztül. 

A magyarság 1100 év alatt – a háborúk, az emigrációk és a liberális abortusz-
törvény ellenére – megsokszorozta létszámát: néhány százezres népből tizen-
ötmilliós nemzet lett. A trianoni diktátum utáni kényszerek ellenére – bár hét 
országban –, az utolsó száz évben is másfélszeresére növekedett, és jelenleg is 



a világ legtökéletesebb geoökonómiai–politikai egységének, a Kárpát-meden-
cének messze legnagyobb lélekszámú nemzete (13–15 millió), milliós nagyság-
rendű amerikai, nyugat-európai és ausztráliai emigrációval. 

Emiatt bizakodunk. 
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