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Gulyás László 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia etnoregionalista átszervezésének 
tervezete 

Aurél Popovici terve 1906 
 
 
Az Osztrák-Magyar Monarchia dualista berendezkedését több irányból érték 

támadások (cseh trialista kísérlet, horvát trialista kísérlet), de legkomolyabb kihívás 
Ferenc Ferdinánd trónörökös személyéhez köthető. A főherceg formálisan 1896-
ban, Károly Lajos főherceg (az uralkodó egyik öccsének) halála után lett trónörö-
kös, de ténylegesen már 1889-től, Rudolf öngyilkossága után őt tekintették a trón 
várományosának.1 A trónörökös politikai meggyőződésének három sarkalatos 
pontja a klerikalizmus, az antidemokratizmus és a magyarellenesség volt.2  

Ferenc Ferdinándot élénken foglalkoztatta a Monarchia helyzete, lehetőségei 
és további sorsa. Az uralkodásra történő felkészülés jegyében egy új politikai köz-
pontot alakított ki maga körül a Belvedere-palotában3 – ez volt a rezidenciája – a 
dualizmus ellenfeleiből. Ez volt az ún. „Grossösterreich-csoport” más néven „Bel-
vedere műhely.”  A szakirodalom egy része ezt a csoportot Ferenc Ferdinánd 
„nemzetiségi műhelyének” is nevezi, mivel a csoportban osztrák katonák (Condrad 
von Hötzendorff tábornok, Carl Bardolff és Alex Brosch von Aerenau ezredesek) és 
politikusok (Heinrich Lammasch) mellett számos nemzetiségi politikus is dolgozott. 
A csoport fontosabb nemzetiségi tagjai az alábbiak voltak: a szlovák Milán Hodža, a 
cseh Ottokar Czernin, a román Vaida-Voevod és Aurél Popovici, a bánsági német 
politikus Steinacker Ödön, a horvát Ivo Frank, továbbá magyarként az ún. dara-
bont-kormány egykori belügyminisztere, Kristóffy József.4 

Ebben a Belvedere műhelyben tucatnyi terv5 született meg a Monarchia átala-
kítására. Ha megpróbáljuk csoportosítani ezeket, akkor azt mondhatjuk, hogy há-
rom nagy csoportot tudunk elkülöníteni: 1. trialista elképzelések 2. föderalista el-
képzelések 3. magyarellenes elképzelések. 

A legalaposabban kidolgozott föderalizálási terv6 Aurél Popovici nevéhez köthe-
tő, jelen tanulmányban ezt a tervet mutatjuk be. 

                                                         
1 Életútjáról és politikai elképzeléseiről lásd EÖTTÖVÉNYI Olivér: Ferenc Ferdinánd, Budapest, 1942. 

FEJTŐ Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria-Magyarország szétrombolása, Minerva-
Atlantisz, Budapest, 1990. 133-143. 

2 Ferenc Ferdinánd politikai gondolatvilágáról és magyarellenességéről ld.: GONDA Imre-
NIEDERHAUSER Emil: A Habsburgok, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. 291-293. 

3
 Itt jegyezzük meg, hogy a palota építtetője és első lakója a híres törökverő hadvezér Savoyai Eugén volt.  

4 A „nemzetiségi műhely” egyes tagjait röviden jellemzi EÖTTÖVÉNYI (1942): 156-159. A csoport 
magyar tagja Kristóffy József is megírta emlékiratait, melyben részletesen beszámol a „Belvedere mű-
hely” munkájáról, ld.: KRISTÓFFY József  Magyarország kálváriája. Az összeomlás útja. Politikai emlékek 
1890-1926. Budapest. 1927. 

5 Ezek a tervek sok esetben egymással szembementek, és kifejezetten zavarosak voltak. 
6 A Habsburg Birodalommal kapcsolatos föderatív tervekről ld.: BORSODY István: Dunai 
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Aurél Popovici útja a Belvedere-műhelyhez 
 
A magyarországi és erdélyi románokat tömörítő egységes Román Nemzeti Párt7 

1887-ben a nagyszebeni ülésen azt a határozatot hozta, hogy meg kell szövegezni 
egy „Memorandumot,” melyben összefoglalják a románok sérelmeit és kívánsága-
it. A Memorandum elkészítésére kiküldött bizottság azonban halogatta a szövege-
zés munkáját, több tagja úgy vélte, hiba lenne megírni ezt a munkát. Ezért az 1890. 
október 27-én Nagyszebenben újra ülésező párt ismét kimondta, hogy meg kell írni 
a Memorandumot, és ezt az uralkodóhoz el kell juttatni.8 Az egyik erdélyi román 
politikus, Slavici látva azt, hogy a határozatok ellenére nem történik előrelépés a 
Memorandum szövegezésében, Nagyszebenből áttelepült Bukarestbe, ahol meg-
győzte a bukaresti egyetem ifjúságát, hogy mivel az erdélyi románság képviselői 
nem képesek megfogalmazni a Memorandumot, azt nekik kell megalkotni. Így szü-
letett meg 1890 novemberében a román egyetemi ifjúság Memoranduma (első 
Memorandum), melyet külföldön tanuló román egyetemisták román, német, fran-
cia, angol és olasz nyelven külföldön terjesztettek.9  

A bukaresti egyetemisták Memoranduma ösztönzőleg hatott az erdélyi román 
politikusokra is, ők is elkészítették a maguk Memorandumát (második Memoran-
dum). Így a románok hirtelen két Memorandummal is rendelkeztek.  A második 
Memorandumot 1892. május 28-án egy román küldöttség megpróbálta átnyújtani 
az uralkodónak.10 Ferenc József betartva az 1867. évi kiegyezésben rögzített al-
kotmányos szabályokat, nem fogadta a magyar kormányt megkerülő román dele-
gációt. Erre a románok otthagyták az uralkodó kabinetirodájában a Memorandu-
mot tartalmazó borítékot, melyet a személyzet a budai Sándor-palotába – ez volt a 
magyar miniszterelnök rezidenciája – továbbított. A miniszterelnök titkársága ezt a 
borítékot felbontatlanul visszaküldte a feladónak Tordára, Ioan Ratiunak, a Román 
Nemzeti Párt elnökének. Ezután a románok a Memorandumot közzétették a sajtó-
ban, sőt a közben megalakult Liga Culturala egyesület segítségével német, francia 
és olasz nyelven kinyomtatott verziókat külföldön is terjesztették. 

Az első és a második Memorandum megjelenése közötti időben még történt 

                                                                                                                                   
federalizmus I. IN: BORSODY István (szerk.): Amerikai évek. Egy magyar federalista írásaiból, Osiris Ki-
adó, Budapest, 2000. 381-393. LENDVAI L. Ferenc: Közép-Európa koncepciók, Áron Kiadó, Budapest, 
1997. BÓKA Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. 
NÉMETH István: Európa tervek 1300-1945. Visszapillantás a jövőbe, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. 
BÁN D. András (et. al. szerk.): Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában, Teleki László Alapít-
vány, Budapest, 2000. A legfrissebb összefoglalás ORMOS Mária: Közép-Európa. Volt? Van? Lesz?, Nap-
világ Kiadó, Budapest, 2007. 

7
 A párt történetét bemutatja JORDÁKY Lajos: A Román Nemzeti Párt megalakulása, Akadémiai Ki-

adó, Budapest, 1974. 
8 Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalomról ld.: JANCSÓ Benedek: A román irredenta 

mozgalmak története, Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 2004. 109-114.  
9 Az erdélyi román ifjúság Memorandumát ismerteti JANCSÓ (2004): 116-120. 
10 A Memorandum árnyújtási kísérletét és az utána történteket részletesen ismerteti JANCSÓ 

(2004): 131-186. 
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egy a témánk – Popovici élete és tevékenysége – szempontjából fontos esemény-
sor. A román egyetemi ifjúság Memorandumára (1890 novembere) válaszul 1891 
júniusában a magyar egyetemi ifjúság Budapesten magyar, német és francia nyel-
ven kiadott egy „A magyarországi románok és a magyar nemzet” című kiadványt. 
Ebben a magyar egyetemi ifjúság adatok és hiteles bizonyítékok segítségével pon-
tonként megcáfolta az első Memorandum állításait. A bukaresti egyetemisták erre 
felkérték a magyarországi román egyetemistákat, hogy adjanak egy viszonválaszt a 
magyaroknak. Így született meg a „Replica” címet viselő könyv. A Replica szerzői 
és kiadója gyanánt a Bécsben, Grazban, Budapesten és Kolozsvárott tanuló egye-
temi ifjúság volt megadva, de ennél jóval kevesebb – néhány főről beszélhetünk – 
szerzője volt. Ezek közül az egyik legfontosabb Aurél Constantin Popovici volt.  

Aurél Popovici fiatal emberként – ekkor 29 éves11 – a Replica társzerzőjeként 
lépett be a politika világába. 1892 előtti karrierjéről annyit érdemes tudnunk, hogy 
az Erdélyi Lugosban született, és Grazban folytatott orvosi tanulmányokat. A 
Replica megfogalmazásának idején Nagyszebenben lakott. Maga a Replica nem 
más, mint az első Memorandum rövidített változata, azaz felsorolja az erdélyi és a 
magyarországi románok sérelmeit, miközben igyekszik a lehető legsötétebb képet 
festeni a dualista Magyarország nemzetiségi politikájáról. 

A magyar kormányt felingerelte a két Memorandum és a Replica megjelenése, 
mivel a bukarestivel nem tudtak mit kezdeni, a Magyarországon megjelent kettő 
írásmű (a második Memorandum és a Replica) szerzői és kiadói ellen sajtópert in-
dítottak. Ezt nevezi a történetírás Memorandum-pörnek12 és Replica-pörnek. A ko-
lozsvári törvényszék a Replica-pörben Popovicit, mint a Replica szerzőjét, négy év 
államfogházra ítélte,13 de óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A börtönbünte-
tés letöltése elől Romániába menekült. Élete hátralévő részét Romániában, Né-
metországban és Ausztriában töltötte. Ausztriai tartózkodása során került kapcso-
latba a Belvedere-műhellyel.  

Popovici nagyon komoly publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Életútja során 
jelen tanulmány témájául szolgáló, 1906-ban Lipcsében megjelent könyve (ezt 
részletesen elemezzük tanulmányunk további részeiben – G.L) mellett két fontos 
írását kell kiemelnünk. Egyrészt az 1894-ben, Nagyszebenben román nyelven meg-
jelent tanulmányát – „A nemzetiségi kérdés megoldása Magyarországon” –, eb-
ben a Magyar Királyság területének föderatív átalakítását javasolta. Másik kieme-
lendő írása az 1910-ben Bukarestben román nyelven megjelent „Nacionalizmus 
vagy demokrácia” című kötet. Ez a könyv azokat a cikkeket tartalmazta, amelyeket 
1900 és 1909 között publikált a „Samanatorul” – magyarul Magvető) című folyó-
iratban. Publicisztikai tevékenysége mellett újságokat is szerkesztett, mint a 
„Romania Juna” vagy a „Liga Romania”, emellett társalapítója volt a Minerva Ki-
adónak. 1917-ben fiatalon – 54 évesen – Genfben halt meg és ott is temették el.

14
   

                                                         
11

 Popovici 1863-ban született. 
12 A Memorandum-pörről ld. JANCSÓ (2004): 187-195.  
13 Uo. 149. 
14 Életrajzi adatait elsősorban az alábbi kettő tanulmány felhasználásával állítottuk össze: Egyrészt 
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A „Nagy-Ausztriai Egyesült Államok” javaslatai 
 
Mint azt már tanulmányunk korábbi részében jeleztük, a könyv 1906-ban jelent 

meg német nyelven Lipcsében.15 A könyv igen tekintélyes terjedelmű, 427 oldalból 
áll, melyet két nagy részre osztott a szerző. Az első rész (3-216) az 1867-es kiegye-
zéssel megszületett helyzet, azaz a dualista rendszer bemutatása, elemzése. Míg a 
második rész (217-427) a „Nagy-Ausztria ujjá alakítása” címet viseli, Popovici eb-
ben a második részben tette meg konkrét átszervezési javaslatait. Ezen javaslato-
kat kettő pont köré csoportosítva mutatjuk be, egyrészt az alkotmányra, másrészt 
a területi kérdések megoldására vonatkozókat tárgyaljuk meg. 

Popovici alkotmányterve szerint az újjászervezett Habsburg-állam egy olyan 
szövetségi állam, mely 15 autonóm tartományból áll. Az állam élén a császár áll, 
akinek személye szent és sérthetetlen. A császár számos fontos pozíció (például 
császári helytartók) kinevezése esetében a kinevezés jogkörével rendelkezik, és ő 
tölti be a fegyveres erők főparancsnoki tisztét is. Továbbá ő képviseli a birodalmat 
a nemzetközi jog szempontjából, állami szerződéseket köt, akkreditálja és fogadja 
a követeket, felhatalmazással bír hadüzenet megtételére, békeszerződés megköté-
sére a Birodalom nevében. Összehívja, elnapolja és berekeszti a szövetségi felső-
ház és a szövetségi képviselőház üléseit. Mint ebből a felsorolásból is látható a 
Popovici-féle alkotmány számos ún. végrehajtói hatáskört a császárnak juttatott.  

A szövetségi állam tartományai vámuniót alkotnak. A szövetségi állam hatáskö-
rébe tartoznak az ún. közös ügyek, úgymint örökösödés, hadügy, külügy, kereske-
delem és vámok, adó- és pénzügyek (pénzverési jog, adó és banki kamatlábak), 
polgári- és büntető jog.  

A törvényhozás elsősorban a két kamarás (azaz felső- és alsóház) szövetségi 
parlament feladata (bár az uralkodó ebbe bizonyos esetekben belenyúlhat). A fel-
sőháznak alanyi jogon tagjai az államszövetség összes felekezeteinek püspökei, ér-
sekei, egyetemeinek rektorai, a fővárosi kereskedelmi és ipari kamara elnökei. Vá-
lasztott tagként pedig helyet kapnának a felsőházban a foglalkozás- és hivatásren-
dek képviselői, orvosok, ügyvédek, mérnökök, mezőgazdászok, tanítók és a sajtó 
egy-egy képviselője. Míg a szövetségi alsóházban az általános, közvetlen titkos sza-
vazással megválasztott képviselők kaphatnak helyet. 

A tervezet a szövetségi államon belül a végrehajtó hatalmat az ún. Központi 
Kormányzó Testület kezébe adta. Ez egy 42 tagból álló testület, mely az alábbi 
nemzetiségi összetételű: 10 német, 8 magyar, 5 cseh, 2 szlovák, 4 horvát, 1 szlo-
vén, 3 lengyel, 3 rutén, 4 román és 2 olasz tag. A Központi Kormányzó Testület sa-

                                                                                                                                   
NEMOIANU, Virgil: Egy neokonzervatív reformterv. Aurel C. Popovici a századfordulós Bécsben, Világos-
ság, 1989 (30. évf.) 8-9. szám, 667-684. Másrészt JAKAB Dénes Barna: A dualista rendszer nacionalista 
alternatívája Aurel C. Popovici föderáció terveiben, Pro Minoritate 2003/Ősz, 119-141.  

15
 A pontos bibliográfiai adatok, POPOVICI, Aurel: Die Vereinigten Stateen von Gross-Österreich. 

Politische Studien zur der nationalen Fragen und Staatsrechtlichten Kriesen in Österreich-Ungarn, 
Elischer, Leipzig, 1906. 
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ját tagjai sorából öt Bizottságot küld ki, ezek az alábbiak: belügyi, külügyi, tengeré-
szeti, hadügyi és pénzügyi bizottság. 

A fenti szövetségi intézmények mellett mind a 15 tartománynak van saját 
kormánya és saját nemzeti törvényhozása. De minden tartományi kormány élén 
egy-egy „Kaiserlicher Statthalter” (császári helytartó) áll, és a kormány tagjait is 
az uralkodó nevezi ki. A tartományok saját alkotmányt alkothatnak és hatáskör-
ükbe tartozik minden olyan terület, amelyre nem terjed ki a szövetségi hatáskör. 
De a tartományok alkotmányai nem tartalmazhatnak olyan kitételeket, ame lyek 
nem egyeztethetők össze a szövetségi alkotmánnyal. A tartományok maguk álla-
pítják meg hivatalos nyelvüket és az egyes tartományok különböző hivatalait 
csak olyanok tölthetik be, akik az adott tartomány állampolgárai.  De a tartomá-
nyok közös ügyeiket egymással német nyelven intézik, illetve a szövetségi ügyek 
intézése is németnyelvű. 
 

Aurél Popovici tervezete (1906) 

 

Forrás: Aurél Popovici (1906) alapján a szerző saját szerkesztése. 

 
Nézzük a könyv másik logikai csomópontját, a területi kérdéseket. Popovici 15 

autonóm tartományra, ahogy ő fogalmazott, „nemzeti-politikai egységre” osztotta 
az újjászervezett államot. Erre vonatkozó javaslatainak kiegészítéseképpen köny-
véhez egy térképet is szerkesztett, melyen a javasolt belső felosztást ábrázolta. Ez 
egy színes A/4-es méretű térkép volt, melynek szerkesztett (értsd kisebb és fekete-
fehér) változatát illesztettük be a jelen tanulmányba. Mint a térképen látható, 
Popovici az alábbi autonóm tartományokra osztotta volna fel az Osztrák-Magyar 
Monarchiát: 1.) Német-Ausztria, 2.) Horvátország, 3.) Német-Csehország, 4.) Erdély 
(mint román autonóm állam), 5.) Német-Morvaország (Szilézia), 6.) Székely terület, 
7.) Csehország, 8.) Horvátország és Vajdaság (Vojvodina) (mint közös horvát-szerb 
autonóm állam), 9.) Szlovákia (mint szlovák autonóm állam), 10.) Krajina (mint 
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szlovén autonóm állam), 11.) Nyugat-Galícia (mint lengyel autonóm állam), 12.) 
Trentino (mint olasz autonóm állam), 13.) Kelet-Galícia (mint rutén autonóm ál-
lam), 14.) Trieszt (mint olasz autonóm állam), 15.) Magyarország. 

Ha a Popovici által javasolt tagállami határokat megnézzük, megállapíthatjuk, hogy 
lényegében az etnikai-nemzeti elvet követte kijelölésükkor. Jól mutatja ezt a szlovák–
magyar határ vonala, amely egyértelműen a szlovák-magyar etnográfiai határt követi. 
Bár Pozsonynak az autonóm szlovák államhoz történő csatolása erősen vitatható. Ér-
dekes újdonsága a tervezetnek, hogy a ruténokat önálló nemzetnek ismerte el, hiszen 
számukra is fel akart állítani egy autonóm tartományt, Kelet-Galícia néven, melyhez 
hozzácsatolta volna a később Kárpátaljának nevezett területet is. Arra is fel kell hívnunk 
a figyelmet, hogy Popovici igen mereven alkalmazta az etnikai-nemzeti elvet,16 és az ily 
módon meghúzott határok sokszorosan átszelték az éppen születőben lévő gazdasági 
régiókat.17 Gondolunk itt arra, hogy a 19. század végén, a 20. század elején a Magyar 
Királyság területén gazdasági régiók kezdtek kialakulni és ezek egy része – például a 
Délvidék – kifejezetten több nemzetiségű volt.18 Az etnikai-nemzetiségi elv merev 
alkalmazása egy másik esetben is látványosan dokumentálható. Gondolunk itt ar-
ra, hogy Popovici a magyar szállásterületet két részre – Magyarország, illetve Szé-
kelyterület – bontotta és a kettő közé beékelte a román többségű Erdélyt. Ezt ma-
gyar szempontból különösen veszélyes javaslatnak kell minősítenünk.  

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Popovici terve államjogi szempontból a 
dualizmus megszüntetését, és egy olyan föderatív berendezkedés bevezetését je-
lentette, mely erős centralista elemeket tartalmaz. Míg területi szempontból a bi-
rodalom nemzetiségi elv alapján történő széttagolását jelentette. 

 
A Popovici-terv további sorsa 
 
Joggal merül fel a kérdés: milyen eszközökkel képzelte el javaslatainak megva-

lósítását Popovici? A korabeli politikai erőviszonyok ismeretében ezt a császár aka-
ratára bízta. Úgy gondolta, hogy az átalakítást egy oktrojált alkotmányreform kere-
tében lehetne megvalósítani, azaz a császár egy dekrétum formájában bocsátja ki 
az új berendezkedést megvalósító alkotmányt. Kutatásaink során nem találtunk 
arra vonatkozó adatot, hogy Ferenc József hogyan viszonyult Popovici tervéhez. 
Azt is valószínűsíthetjük, hogy Popovici tervének megvalósítását nem az öreg csá-
szártól várta, hanem utódjától, a trónra lépő Ferenc Ferdinándtól.  

Azt viszont pontosan tudjuk, hogy a terv megnyerte Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös tetszését és komolyan mérlegelte megvalósítását.19 Romsics Ignác hívja fel arra 

                                                         
16 MÉREI Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchia 1840-1918, Kos-

suth Kiadó, Budapest, 1965. 136. 
17 SÜLI-Zakar István-CSÜLLÖG Gábor: A regionalizmus, a terület- és településfejlesztés történelmi 

előzményei Magyarországon. Id.: SÜLI-ZAKAR István: A terület- és településfejlesztés alapjai. II. Dialóg-
Campus, Budapest-Pécs, 2010. 201. 37-72. 

18 Erről bővebben ld.: GULYÁS László: Két régió – Felvidék és Vajdaság – sorsa az Osztrák-Magyar 
Monarchiától napjainkig, Hazai Térségfejlesztő Rt., Budapest, 2005. 38-40. 

19 BORSODY István: Milan Hodza a közép-európai federalista politikus. 307. IN: BORSODY István 
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a figyelmet, hogy a maga korában Popovici terve inkább megrökönyödést, s nem 
elismerést váltott ki.20 A föderáció olyan elkötelezett hívei, mint Jászi Oszkár, 
Edvard Beneš21 és Milan Hodža élesen bírálták Popovici tervezetét. Jászi Oszkár az 
alábbi kritikát fogalmazta meg: „Ez a terv, … túlságos és aránytalan jelentőséget 
tulajdonít a nemzetiségnek a geográfiai, gazdasági és kulturális együvétartozás 
rovására. A nemzetiségi elv mechanikai keresztülvitele gyakran életképes s részei-
ben egymásra utalt  egyeségeket (valószínűleg itt nyomdahibáról van szó, Jászi 
egységeket akart írni könyvében – G.L.) bontana meg, sőt igen gyakran még azt 
sem érné el, hogy teljesen egységes nemzetiségi területet hozna létre, hanem 
többnyire csak egy elégedetlen nemzetiségi minoritást egy másikkal helyettesíte-
ne.”22

 Milan Hodža – aki mint tudjuk tagja volt a Ferenc Ferdinánd-féle Belvedere 
műhelynek –azért kritizálta a tervet, mert úgy vélte, hogy Popovici túlságosan nagy 
engedményeket tett az osztrák centralizmus javára, „amely a meghatározó hatal-
mat a császár, valamint tábornokai, udvara és bürokráciája érdekében központosí-
totta.”23

 Edvard Beneš 1908-ban megjelent doktori disszertációjában24 az alábbi 
kritikával illette Popovici tervezetét: „Erősen kételkedhetünk e rendszer hatékony-
ságában. Hosszú ideig alkalmazták a különböző ausztriai országrészekben, ahol a 
németek voltak többségben. Márpedig a történelemből tudjuk, hogy ez egyáltalán 
nem járul hozzá a nemzetek közötti konfliktusok gyengüléséhez. Egy ilyen nemzeti 
autonómia soha nem oldaná meg az ausztriai problémát.”25  

Visszatérve az események menetére: a könyv megjelenése után Ferenc Ferdinánd 
trónörökös 1907 márciusában személyesen fogadta Popovicit. Ez azt mutatja, hogy 
komolyan érdekelte a terv. Bár itt kell megjegyeznünk, hogy Ferenc Ferdinánd nem tet-
te teljesen magáévá Popovici tervét. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy Ferenc Fer-
dinánd gondolatvilágában a nagy egységek kisebb egységekre való bontása többnyire 
nem nemzeti egységekre való osztódást jelentett, azaz nem volt híve a nemzeti elvre 
épülő – nyelvhatárok szerinti – belső tagozódásnak. Ehelyett inkább a történelmileg 
kialakult tartományi tagozódást (Kronlandföderalizmus) támogatta.26 
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Nem láthatunk bele Ferenc Ferdinánd fejébe, de azt biztosan tudjuk, hogy 
könyve megjelenése után Popovici bekerült a Belvedere műhelybe, és Ferenc Fer-
dinánd egyik tanácsadójaként lehetősége volt a trónörökös gondolkodását befo-
lyásolni. Itt kell megjegyeznünk, hogy a Belvedere műhely nem volt egységes, leg-
alább három kisebb érdekcsoportra oszlott, úgymint konzervatív arisztokraták, ka-
tolikusok és liberálisok. A liberális csoportot a műhely nemzetiségi politikusai al-
kották, ennek a csoportnak volt tagja maga Popovici is. A konzervatív arisztokrata 
csoport (Trautmannsdorff, Czernin, Crennevville) számára a Popovici által megfo-
galmazott alkotmányjavaslat számos eleme – például az általános választójog 
megadása – túlságosan demokratikus volt.27  

Popovici tervezete érdekes módon kapcsolódott össze Ferenc Ferdinánd ro-
mánbarát külpolitikájával. Eöttövényi Olivér Ferenc Ferdinándról írt monográfiájá-
ban egy olyan románbarát forgatókönyvről számol be, mely szerint a Popovici-féle 
Nagy Ausztriai Egyesült Államok megteremtése után a Román Királyság belép a 
szövetségi államba, majd egyesül Erdéllyel.28 Azaz az erdélyi románok és a regáti 
románok egyesülése a Habsburg állam keretei között történik meg. Ezen forgató-
könyvvel kapcsolatban 1911 és 1913 között, a Ferenc Ferdinánd románbarát politi-
káját magáévá tevő bukaresti nagykövet, Czernin és a forgatókönyvet támogató 
regáti román politikusok – Nicolae Filipescu, Take Ionescu, Stere Constaninescu – 
között tárgyalások folytak. Ezeken a tárgyalásokon közvetítőként vett részt 
Popovici. A tárgyalások végül kudarccal zárultak, ennek ellenére azt kell monda-
nunk, hogy ez egy komoly forgatókönyv volt, hiszen mind Ferenc Ferdinánd, mind 
a regáti román politikusok egy része meg akarta valósítani. Erről Take Ionescu 
1914-ben így nyilatkozott: „Kijelenthetem, a magyarországi románok úgy vártak 
minket mint a messiást. 1911-ben a román nép egysége csak úgy volt elképzelhető, 
ha mi (értsd a Román Királyság – G.L.) csatlakozunk a Habsburg Birodalomhoz.”

29
 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy Popovici terve részét képezte Ferenc 
Ferdinánd tervezgetéseinek. Sőt könyve megjelenése után Popoviciről elterjedt – 
barátai terjesztették ezt a „hírt” –, hogy a kancellári cím várományosa.30 Nem 
tudhatjuk azt, hogy ha Ferenc Ferdinánd valaha trónra lépett volna, kancellárrá 
nevezte volna-e ki Popovicit és hozzáfogott volna-e tervének végrehajtásához. Fe-
renc Ferdinánd szarajevói halála ezt a kérdést megválaszolhatatlanná tette. 
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