
 

1. Célok 

A magyar Keletről a Kárpát-medencébe érkezett nép, ám már a több mint ezer esztendeje 

megvalósult államalapítás óta Nyugatra tart. Döntően onnan vette és veszi mintáit. A sokszor 

emlegetett modernizáció alapvetően a Nyugat civilizációs vívmányainak elsajátítását, 

életszínvonalának elérését vette célba, és célozza meg ma is. 

Mindebből következően semmi meglepő nincs abban, hogy amikor a magyar 

történetírás a nemzet történetét, annak a nagyvilágban való elhelyezkedését vizsgálja,  

többnyire Magyarországnak a nyugati nagyhatalmakhoz fűződő viszonyát vette és veszi 

nagyító alá. 

A Keletre vonatkozóan mindmáig kevés munkát talál az érdeklődő, holott a török–

magyar kulturális, diplomáciai és katonai érintkezések másfél ezer éves múltra tekintenek 

vissza. A magyar nép etnogenezise során, az őshazából a Kárpát-medencébe való érkezéséig 

szinte folyamatos érintkezésben állt különböző türk népekkel. Az államalapítással sem 

szűntek meg az intenzív kapcsolatok, hiszen a besenyők, úzok és kunok idővel a magyar 

társadalom részévé váltak. A 14. század végén az ország határainál délkelet felől megjelenő 

oszmán-törökök új alapokra fektették a kétoldalú viszonyt. A középkori magyar állam a 

mohácsi csata után szétesett, és Magyarország a 18. század elejéig frontországgá, hosszabb-

rövidebb megszakításokkal hadszíntérré vált. A mintegy másfél évszázados időszak alatt a 

magyarság akkora vérveszteséget szenvedett, hogy az máig érvényes módon megváltoztatta a 

Kárpát-medence nemzetiségi összetételét, miközben a magyar nyelvűség egyes régiókban 

előtérbe került. 

A visszafoglaló háborút követő új berendezkedés a magyar nemesség jelentős része 

számára kiábrándító volt. A Rákóczi-szabadságharcban manifesztálódó elkeseredés és az azt 

követő időszak is sok oszmán-török vonatkozással bír. Thököly, Zrínyi Ilona mellé többek 

között Mikes, Bercsényi, Rákóczi és Ibrahim Müteferrika révén Törökország a magyar 

emlékezetpolitika térképére került. A 19. században egyeduralkodóvá váló nacionalizmus és 

az európai erőegyensúly megváltozásából fakadó változások – a cári Oroszország 

megerősödése és a pánszláv politika megjelenése – a két népet ismét egymás irányába tolták. 

Kossuth, Bem, Kmety, Széchenyi Ödön és társaik egyrészt sokat köszönhettek a szultánnak, 

másrészt ők maguk is sokban gazdagították az oszmán birodalmat, a török kultúrát.  



A kétoldalú kapcsolatokat és az egymás iránti erős szimpátiát tovább erősítette az 

1870-ben hivatalos formában is megindult magyar turkológiai képzés. Az első világháborúban 

a két nemzet katonái vállvetve harcoltak hol Galíciában, hol a palesztin és a szíriai frontokon. 

A középkori európai történelmet korábban meghatározó két állam területén az első 

világháború végére számos új szereplő jelent meg a világtörténelem színpadán. Törökök és 

magyarok egyaránt úgy érezték, a nagyhatalmak igazságtalan módon jártak el velük szemben, 

a Kis-Ázsiától a Kárpát-medencéig húzódó földrajzi terület feldarabolásával pedig 

elvesztették a térség fölötti történelmi hegemóniájukat. 

Ilyen előzmények tudatában született meg az igény, hogy a modern kori török– 

magyar kapcsolatok kutatásával, új forráscsoportok felkutatásával érdemes lenne tovább 

bővíteni ismereteinket. Disszertációm célja, hogy a két ország között 1920-tól 1945–ig terjedő 

időszakban létrejött kapcsolat felvázolásával némileg enyhítsem az ezen a területen meglévő 

űrt. A vizsgált időintervallum meghatározásakor két szempontot igyekeztem figyelembe 

venni. A kiindulópont, 1920 mindkét ország történelme szempontjából döntő jelentőségű 

dátum. Magyarország ekkor szorul a trianoni határok mögé. A török függetlenségi háború 

pedig ebben az évben válik országos méretűvé. A vizsgált időszak végpontját, vagyis 1945 

jelentőségét nem kell külön hangsúlyoznom; a második világháború befejezésével új 

világrend jött létre. 

Tágabb dimenzióban értelmezve, Ankara és Budapest viszonyának bemutatása és 

megértése nem csupán e két nemzet történetének jobb megismeréséhez járulhat hozzá. A 

török–magyar kapcsolatok alakulásának megrajzolása révén láthatóbbá válik köztes Európa, a 

Balkán vagy akár Kis-Ázsia országainak külpolitikai mozgástere vagy éppen annak hiánya. 

Ankara ilyen szempontból a térség államaihoz képest irigylésre méltó önállóságra tett szert, 

hiszen a török modell Afganisztántól Iránon át, egészen Szíriáig sok tekintetben mintául 

szolgált. A magyar külügy a Közel-Keleten zajló brit, orosz vagy francia nagyhatalmi 

játszmákat is – az 1939-ben Kairóban nyílt követséget leszámítva – csak Isztambulból, majd 

1932-től Ankarából tudta figyelemmel kísérni. Ebben az összefüggésben tehát Ankara 

nemcsak a közel-keleti, hanem a világpolitika alakulásáról alkotott magyar kép szempontjából 

is jelentőséggel bírt. 

A disszertáció elsődleges célja, hogy a magyar külpolitika Törökországot érintő, vagy 

tágabb értelemben keleti irányú erőfeszítéseit, eredményeit és kudarcait bemutatva 

hozzájáruljon a két világháború közötti történelmi időszakról alkotott képünk árnyalásához. A 

Horthy-rendszernek nevezett mintegy huszonöt év során lezajlott magyar társadalmi, politikai, 



gazdasági vagy szociális változások részletes bemutatása és elemzése nem volt célom. A 

magyar viszonyok taglalására, többnyire csak abban az esetben tértem ki, amikor azt a 

kétoldalú kapcsolatok szempontjából indokoltnak láttam. 

A doktori értekezés egy idáig szinte alig kutatott iratanyag feldolgozásával kíván 

hozzájárulni a magyar külkapcsolatok egy kevéssé ismert fejezetének bemutatásához. Nem 

elhanyagolható szempont továbbá, hogy a török nyelvű források bevonása lehetővé teszi, 

hogy hazánk nyugati percepciója mellett egy másik szemlélet is helyet kapjon a kor 

Magyarország-képének rekonstruálásában.  

2. Források 

Kutatásaimat elsődleges forrásokra alapoztam, amelyeket csoportokra osztva a 

következők szerint lehet elkülöníteni. A magyar nyelvű források döntő többségét primer 

iratanyag szolgáltatja. Kutattam a Magyar Nemzeti Levéltárban, a Hadtörténelmi Levéltárban, 

a Politikatörténeti Intézet Levéltárában, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtárban és a 

keszthelyi Balatoni Múzeumban. Felhasználtam a Magyar Országgyűlési Napló egykorú 

feljegyzéseit és az MTI „kőnyomatos” híreit. A relatív gazdag memoár-irodalom mellett a 

személyes hagyatékok közül kiemelendők Jungerth-Arnóthy Mihály és Tahy László ankarai 

követek, Barkóczi György isztambuli konzul és Németh Imre ankarai katonai attasé 

feljegyzései.  

A Magyar Nemzeti Levéltárban található iratok közül elsősorban a K63, K64, K66, 

K69, K79 valamint K653 jelzésű fondokat vizsgáltam. Az ezen jelzés alatt található 

dokumentumok többsége Törökországban keletkezett, de nem ritka az athéni, belgrádi, 

szófiai, római vagy londoni keltezésű irat sem. Ennek legfőbb oka az, hogy a levéltárban a 

török vonatkozású iratok többnyire egy dossziéba kerültek. Az 1920 és 1945 keletkezett 

forrásanyag egy része ugyanakkor a második világháború során megsemmisült. Ebből 

kifolyólag az 1925-ben, az 1927–1928 közt, valamint az 1942. évben keletkezett jelentések 

erősen hiányosak. 

Ami a török nyelvű forráscsoportot illeti, elsősorban az ankarai Köztársasági Levéltár 

(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi) és a Török Történettudományi Társaság (Türk Tarih 

Kurumu) kutatható iratanyagára támaszkodtam. A szakirodalom döntő többségére a Boğaziçi 

Üniversitesi, a Bilgi Üniversitesi, valamint a Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Enstitüsü könyvtáraiból tettem szert. A török nyelvű szakirodalom és memoár-



irodalom tekintetében számunkra különösen értékesek az 1928-tól 1939-ig budapesti török 

követként dolgozó Behics Erkin visszaemlékezései.  

Vizsgálat tárgyát képezték továbbá a korszak török és magyar nyelvű sajtótermékei. 

Köztörténeti vonatkozásban angol, török, magyar és kis részben cseh nyelvű szakirodalmat is 

használtam. 

3. Módszerek 

A török földrajzi nevek helyesírásakor a fonetikus átírást tekintettem irányadónak. A 

török személynevek leírásakor a közérthetőség kedvéért nem tettem különbséget az 1928 előtt 

és után tevékenykedők között. Minden esetben a fonetikus átírást használtam. Ugyanúgy 

jártam el az arab és perzsa tulajdonnevek esetében azzal a különbséggel, hogy ott a név 

mögött zárójelben feltüntettem az eredeti arab, vagy perzsa betűs változatot is. Az európai 

(francia, olasz, német és brit) fogalmak és történelmi személyek nevein nem változtattam. 

4. Szerkezet 

A doktori értekezést a kronológiai szempontokat szem előtt tartva, adott időszak 

történéseit párhuzamosan mutatja be. Ez azt jelenti, hogy időben előre haladva, a két ország 

aktuális kérdései és a bilaterális kapcsolatok párhuzamosan kerülnek terítékre. A kétoldalú 

kapcsolatok jobb megértéséhez a disszertáció tágabb értelemben is képet ad a korszak 

politikai és történeti kérdéseiről. Vagyis nemcsak a szorosan vett török–magyar kapcsolatok 

kerülnek bemutatásra, hanem a két ország nemzetközi kapcsolatrendszerére is rávilágítunk. 

Ezáltal válik ugyanis érthetővé egy-egy döntés súlya és történelmi jelentősége, vagy éppen 

jelentéktelensége. A disszertáció ezáltal nem csupán két ország diplomácia története kíván 

lenni, hanem a török–magyar reláció kontextusba helyezésével annak jelentőségét is 

megpróbálja helyén kezelni. 

 

5. Eredmények 

A két ország történeti fejlődési ívének különbözőségei részint abból fakadnak, hogy már 

kiindulási állapotukban – a vizsgált korszak kezdetén – gyökeresen eltérő adottságokkal 

rendelkeztek. Ezt tisztázandó, itt le kell szögeznem, hogy csak papíron ugyan, de az Oszmán 

Birodalom 1919-ben még világbirodalom volt, amely Edirnétől Bagdadig és Mekkáig terjedt. 

Az oszmán szultán egyben kalifa is volt, vagyis magát a szunnita világ védelmezőjének, 

szellemi vezetőjének tartotta, Boszniától Indiáig. Az oszmán földek feldarabolása és 

szisztematikus kizsákmányolása már Kücsük Kajnardzsa (1774) óta nyílt titok volt. Ebből 



kifolyólag 1914-ig minden érdekelt fél – britek, amerikaiak, franciák, olaszok, németek és 

oroszok – igyekeztek minél előnyösebb pozícióba kerülni az országon belül. 1919-ben jött el 

az a pillanat, amikor a győzők végül szabadon dönthettek az érdekszférák pontos 

megrajzolásáról. A képzeletüket szabadjára engedő tervezők az érdekérvényesítés fogalmával 

sokak szerint nehezen megmagyarázható kereteken túl próbáltak új hatalmi egyensúlyt 

létrehozni. Anatóliának csak az a területe maradt volna török kézen, amelyik nyersanyagban, 

városi kultúrában, infrastruktúrában szegény, stratégiai szempontból majdhogynem 

jelentéktelen. Egyetlen tengeri kijárata észak felé, a Fekete-tengerre nézett volna. A Tigris és 

az Eufrátesz forrásvidéke, a Földközi- és az Égei-tengerrel határos földsávok, a 

tengerszorosok és a stratégiai szempontból jelentős kelet-anatóliai hegyvidék mind idegen 

fennhatóság alá került volna. 

 

Musztafa Kemál vitathatatlan fegyvertényt hajtott végre azzal, hogy tovább folytatva az 

oszmán időkből is jól ismert, az ellenséget megosztó politikai hagyományt, keresztülhúzta a 

nagyhatalmak számításait. A körülmények Ankarából nézve szerencsésen alakultak, hiszen 

Kemál a szovjetek elleni intervenció bekövetkeztével Leninben természetes szövetségesre 

talált. Teljesen elégedett azonban mégsem lehetett, hisz a jelentős török lakossággal bíró, 

földgáz- és kőolajban gazdag Moszul, Aleppó, valamint a mezőgazdaságilag művelhető 

területnek számító Hataj és Idlib brit és francia kézbe került. Az új állam a földrajzi Európa 

sarkán is alig tudta csak megvetni a lábát, ugyanis Trákia nyugati része – tetemes muszlim 

lakosságával együtt – az új görög és bolgár állam része lett.  

A modern török állam megteremtése – annak ellenére, hogy a birodalmi és kultúrateremtő 

tudatot megőrizte – felülről irányított, forradalmi szlogenek közepette zajlott. Az állam 

mindenre kiterjesztette hatalmát, mivel Törökország éppen ebben, vagyis az állami 

hatékonyság tekintetében volt rettenetes lemaradásban. A nyugat-európai értelemben 

szervezett államhoz képest Kis-Ázsiában még a kortárs magyar utazók szerint is sok helyütt 

alig-alig lehetett felfedezni az államiság nyomait. Pedig hazánk sem büszkélkedhetett az 

európai átlaghoz képest kiemelkedő eredménnyel, jóllehet önmagunkhoz képest – a 

városiasodástól az iparosodáson át a közoktatásig – sok területen jelentős mértékben fejlődött 

az ország. Az 1867 és 1914 közötti időszakban önmagunkhoz képest teljesítettünk jól, sőt 

nemzetközi összehasonlításban is behoztunk valamit lemaradásunkból. A lendület azonban 

megtorpant, és az igazi és sok tekintetben ma is látványos leszakadásunk 1938 után indult el. 

A bethleni konszolidációnak tehát elvitathatatlan érdeme, hogy 1920 után úgy kapcsolta be 



hazánkat az európai gazdaságba, hogy közben még közelíteni is tudtunk a nyugat-európai 

átlaghoz. 

Volt mit újjáteremteni a több mint egy évtizede folyamatos háborúban lévő 

Törökországban is. Az infrastrukturális beruházások mellett elindult a gazdasági eszközök 

nemzeti érdekek szerinti újraelosztása. Ez a folyamat érzékenyen – bár korántsem tragikus 

mértékben – érintette a nyugati, főleg francia és angol érdekeket. A török gazdaság – ameddig 

nem tudott megállni a saját lábán – igénybe vette mások (csehek, magyarok, belgák) 

segítségét. Ilyen értelemben ez mentette meg attól, hogy bezárkózzék vagy túlontúl egyoldalú 

orientáció áldozata legyen. Ez az emlék és az attól való félelem érthető okokból elevenen élt 

és él a mai napig a török intelligenciában. Gazdasági szempontból ebben a korszakban került 

nagyjából egy – nevezetesen félperiférikus – kategóriába a két állam. Ez a folyamat török 

szempontból az egyértelmű emelkedést, magyar viszonylatban viszont a dualista időszak 

biztosította fejlődési szint megtartását jelenti.  

A második világháborús török külpolitikát sokszor „egyensúlyozási játékként” vagy 

„kötéltáncként” írja le a szakirodalom. Ez a tánc azonban valójában egy helyben maradást 

jelentett, és erős akaratot arra vonatkozólag, hogy az ország megőrizze semlegességét. 

Mindezt természetesen látványos keleti (bizánci) mázba burkolva. A semlegességet és ezáltal 

az infrastruktúra és a termelőképesség épségét addig tartották fent, amíg végérvényesen el 

nem dőlt, hogy a szövetségesek fogják megnyerni a háborút. Az ország 1945. február 23-án 

üzent hadat Németországnak. Egy nappal később már arról olvashatunk az MTI híreiben, 

hogy „semleges katonai körökben” elterjedt nézet szerint a „korszerűen kiképzett és kitűnően 

felszerelt” török hadsereget akár hazánk területére is vezényelhetik. Ez a félmondat jól 

tükrözi, hogy a Németh Imre által leírt állam hova jutott el 1945-re.  

További kutatásokat igényelne annak bemutatása, hogy például a nép nemzetbe 

emeléséért dolgozó Halk Evleri milyen szerepet játszottak a szóban forgó folyamatban. Ebben 

a tekintetben ugyanis a két világháború közötti Magyarországnak is bőven maradt adóssága. 

Milyen mértékben sikerült a soknemzetiségű oszmán állam romjain rövid időn belül 

kizárólagos, ám az emberek számára mégis vonzó identitást kialakítani? Hogyan sikerült, 

sikerüt-e modern értelemben nemzetet kovácsolni a törökségből? Ezek a kérdések 

tulajdonképpen máig lezáratlanok, hiszen az ezredforduló után éppen annak lehetünk 

szemtanúi, hogy az atatürki axiómák mintha mégsem lennének megkérdőjelezhetetlenek.  

Magyarország más utat járt be a disszertációban tárgyalt negyed évszázadban. A 

középkort leszámítva a magyar fővárosból soha nem irányítottak a hatalmát több kontinensen 

megjeleníteni képes birodalmat. Az első világháborúban érdemi mozgástere egyik államnak 



sem volt. Balszerencsénkre azonban a Kárpát-medence teljes egészében is jóval kisebb, fele 

akkora sem volt, mint a majdan megszülető, a Miszák-i millí határainál kisebb Törökország 

(cca 325 000 km2 szemben a 778 000 km2-es területtel). Vagyis a visszavonulásra és 

fegyverkezésre még politikai akarat esetén is nehéz volt gondolni. Tovább gyengítette 

pozícióinkat, hogy a győztesek nem közvetlenül, hanem közvetve, szomszédaink révén 

gyakoroltak nyomást Budapestre. Ők pedig kapva kaptak az alkalmon. Ez a megállapítás 

török vonatkozásban csak részben igaz, hiszen a szovjetek révén Kemál új kormánya erős 

támaszra talált. 

Az ipar, a mezőgazdaság és az infrastruktúra a trianoni Magyarországon minden 

szegénységével együtt is lényegesen felülmúlta a hasonló török mutatókat. Sőt, ne feledjük, 

hogy Passuth László még 1933-ban is azt írta naplójába, hogy „Hispánia – pesti szemünkkel 

nézve – lemaradt országnak tűnt, az európai népek versenyében.” Arra is volt ereje, hogy 

újjáépítse az országot és az új határok között is megőrizze a korábbi századokban megszokott, 

hagyományosan magas szinten működő államot.  

A sokat emlegetett szellemi felsőbbrendűséget ugyanakkor nem sikerült érvényre juttatni. 

Sőt, 1938 és 1940 után azzal is komoly problémáink voltak, hogy a visszatért területek 

magyarságával szót értsünk. Szentgyörgyi Albert kivételével, a sokszor büszkeséggel 

emlegetett „Nobel-díjasaink” külföldön teljesedtek ki. A magyar érdekérvényesítés nemhogy 

világviszonylatban, regionális szinten sem tudott látványos és hosszú távú eredményt 

felmutatni. Hazánk nem tudta megtartani a Duna-medence fölötti – „történelmi jogon 

szerzett” – befolyását. 

A magyar vezető réteg – tisztelet a kivételnek – nem tudta feldolgozni a magyar múltból 

eredő történelmi felfogás és a megváltozott realitások között feszülő ellentétet. Más szóval, 

nem tudott berendezkedni a trianoni ketrecben. A Németh László vagy éppen Márai Sándor 

által hangoztatott új magyar történelmi feladat – vagyis a kisállamisággal való szembenézés 

és az abban való helytállás – keveseknél talált értő fülekre. Csakúgy, mint a Féja Géza és 

Szabó Dezső által az 1930-as évek végén hangoztatott semlegesség eszméje, mely igyekezett 

távol tartani az országot a háborútól (és az izmusoktól). Korántsem biztos persze, hogy ezek 

az új hangok sikerre vezették volna Budapestet a nemzetközi politikában.  

Érdemes azon is elgondolkozni, hogy a népi írók eszmefuttatásainak mennyire volt 

realitása. 1943 nyarán a balatonszárszói Magyar Élet Tábor vendégei előtt Németh László a 

korszak értelmiségének háború utáni sorsát taglalta. Felfogása szerint felfoghatatlan, hogy a 

„régi értelmiséget” a majdani új világban egyesek miért akarják kiiktatni. „S minthogy arra a 



húsz–harminc évre, amíg a maga gyermekeiből új értelmiség nő fel, mégsem maradhat tanítók 

és patikusok nélkül…” 

Volt-e egyáltalán elegendő mozgásterünk ahhoz, hogy változtassunk a sorsunkon? 

Valamennyi biztosan. 1941-ben Teleki Pál öngyilkosságának üzenetét – hogy tudniillik 

zsákutcába kerülünk, ha az addig követett úton haladunk tovább – Bárdossy és Horthy is 

értette. Kádár Gyula visszaemlékezéseiben azt írja, hogy 1943 nyarán egy bizalmas kenderesi 

beszélgetés alkalmával a kormányzó, érzelmeitől vezérelve, erősen szidta a nácikat. A 

kormányt és a hadsereget érintő jövőbeli változások kapcsán reményét fejezte ki arra 

vonatkozólag, hogy Kádárhoz hasonló emberek kerülhetnek magas pozíciókba. „Ma még 

korai lenne nagyobb személycseréket csinálni: a németek erre is felfigyelnének, de majd eljön 

ennek is az ideje: »jöttök ti, magyarok.« – áll a szovjet fogságban született vallomás alapján 

kiadott visszaemlékezésben.  

Ebből kiindulva könnyen feloldozhatnánk a két világháború közötti elitet az őt terhelő 

felelősség alól. „Lehet-e csodálkozni azon, lehet-e szemrehányást tenni azért, hogy a 

fegyverletételt, a fegyverszünet kérését mindaddig halogattuk, amíg csak egy, a reménynek 

egy vékony száljába is kapaszkodhattunk, vagy legalábbis úgy véltük, hogy kapaszkodhatunk. 

A német segítségben nem reménykedtünk, de várakozással néztünk elébe azoknak a bizalmas 

puhatolózásoknak, amelyek a nyugati hatalmakkal próbáltak érintkezést keresni.” – 

olvashatjuk például a korszak egyik igazságügy miniszterének, Vladár Gábornak (1881–1972) 

a visszaemlékezéseiben. Ezek alapján azt is gondolhatnánk, hogy a hatalmat birtoklóknak 

nem volt semmi eszköze az események valamilyen szintű befolyásolására. Ezzel azonban 

csak önmagunkat csapnánk be. 

A törökök iránti magyar rokonszenv – mely világnézettől függetlenül sokakban megvolt a 

korszakban – éppen ezért érdekes. A törökség ugyanis alkalmas volt arra, hogy a középkori 

magyar állam válságokkal együtt is virágzó képét felidézze a magyar közvéleményben. 

Mindezt tetézte a korszakban népszerű, a Nyugattal szembeni sértettség. Ezt a két érzést 

elevenítette fel Herczeg Ferenc, Az élet kapuja című regénye (1922) is.  

Mindezzel együtt is aligha jelenthetjük ki, hogy a korabeli Törökország európai 

politikában betöltött szerepét reálisan ítélték volna meg az azt közelről figyelők. A források 

tanúsága szerint ugyanis a sokat kárhoztatott érzelmi politizálás időről időre tetten érhető. 

Tahy és Jungerth-Arnóthy követek azért így is kiemelkedtek éleslátásukkal. Máriássy és 

különösen Vörnle követ már megváltozott politikai helyzetben került Törökországba. Bár 

utóbbi esetében a széles látókör nem megkérdőjelezhető, törökországi soraiból politikai és 

világnézeti elfogultsága könnyen kiolvasható. Az 1934 után keletkezett magyar források 



egyre gyakrabban tettek szemrehányó megjegyzéseket a török vezetésre azért, amiért az nem 

a korábbi magyar érdekekkel összeegyeztethető módon politizált. Az is sok esetben 

bizonyítható, hogy a törökországi magyar diplomaták sok esetben talán túlzottan is lojális 

partnerei akartak lenni először az olaszoknak (1927 után), majd a németeknek (1941 után).  

A török–magyar kapcsolatok két világháború közötti történetén keresztül jól kirajzolódik 

az első (és a második) világháború utáni rendezésből fakadó, önrendelkezést érintő közép-

európai és balkáni dilemmák legtöbbje. A nemzeti megmaradásért folytatott harc különösen 

ennek a két, a térségben stabil tényezőnek számító, évezredes államisággal rendelkező 

országnak jelentett nagy kihívást. A kulturális küldetéstudat és a regionális mozgástér 

bővítésére tett kísérletek 1990 után újult erővel jelentek meg. Elég, ha felidézzük Antal 

Józsefnek a 15 millió magyar iránti felelősségéről tett kijelentését, illetve a másik oldalon 

Turgut Özal azon igyekezetét, amely a török jelenlétet a Balkánon és Közép-Ázsiában is 

tartóssá kívánta tenni. A történelem tehát minden híresztelés ellenére sem „ér véget”, és 

döntéseink mögött sok esetben akkor is beidegződéseink, reflexeink húzódnak, ha folyton-

folyvást ennek az ellenkezőjét állítjuk.  

 


