
 

 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Bölcsészettudományi Kar  
Doktori Disszertáció Tézisei  

TARAFÁS IMRE 

Rivalizáló történeti narratívák  

az Osztrák‒Magyar Monarchiában.  

Történelemszemlélet és politika (1867‒1914) 

Történelemtudományi Doktori Iskola  
Dr. Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője  
Atelier Interdiszciplináris Történeti doktori program  
Dr. Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanár, a doktori program vezetője  

A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk:  

elnök: Dr. Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanár 
bíráló: Dr. Jacques le Rider PhD 
bíráló: Dr. Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanár 
titkár: Dr. György Eszter PhD 
tagok: Dr. Marie-Elisabeth Ducreux PhD, Dr. Romsics Gergely PhD, tudományos 
főmunkatárs 
témavezető: Dr. Czoch Gábor Csc, habilitált egyetemi docens, Dr. Marie-Vic Ozouf-
Marignier PhD (EHESS)  
 

Budapest, 2019  



1 

 

  

I. A dolgozat célkitűzései 

A dolgozat célja az 1867‒1914 közötti osztrák-német, magyar és – kitekintés szintjén – cseh 

történetírás összehasonlító elemzése. A különböző történeti diskurzusokban a nemzetek feletti 

birodalom legitimációjának és a konfliktusos múlttal rendelkező nemzeti társadalmak 

együttélésének alapkérdéseit vizsgálom. Ehhez fő forrásul az 1867 és 1914 között kiadott, a 

kollektív emlékezet közvetlen formálásának szándékával készült osztrák-német, magyar és 

cseh történeti szintézisek szolgálnak, amelyekben egymás történelmi szerepének és 

missziójának reprezentációját, valamint a politikai lojalitással kapcsolatos kulcsfogalmak 

használatát vizsgálom. Fő kérdéseim arra irányulnak, hogy mennyiben kompatibilisek 

egymással ezek a történeti narratívák, és kiolvasható-e belőlük egy olyan emlékezeti paktum, 

amely a közös birodalmi együttélést teszi lehetővé. Ennek megállapítására azonban nem 

elegendő kizárólag a narratívákra hagyatkozni, dolgozatomban ezért különböző, a dualista 

berendezkedést tárgyaló korabeli osztrák-német, magyar, valamint – ezúttal is kitekintésképp – 

cseh politikai vitairat történeti érvelését, valamint a három intézményesülő 

történelemtudomány ideológiai célkitűzéseit is elemzem.  

 A dolgozat első részében a korszak politikai vitairataiban vizsgálom a történelmi 

érvelést a dualista berendezkedés vonatkozásában. Magyar vonatkozásban ez „hatvanhetesek” 

és „negyvennyolcasok” szembeállítását jelenti (I. 1. 1. fejezet), az osztrák-német pártokat 

egyesével veszem szemügyre (I. 2. 2. fejezet), míg a cseh esetet a dualizmussal szemben 

megfogalmazott történeti érvekre szűkítettem (I. 3. fejezet). Mindemellett magyar és osztrák-

német vonatkozásban olyan különböző kulcsfogalmak korabeli használatára is kitérek, mint a 

nemzet, nemzetiség, Vaterland, Gesamtstaat, vagy akár maga Österreich (I. 1. 2. és I. 2. 1. 

fejezet).  

 A disszertáció második része azt mutatja be, hogy e különböző történeti 

konstrukciókhoz miként viszonyult – jobbára implicit módon – az a diszciplína, amely a 

korszakban egyre sikeresebben vindikálta magának a múltról való legitim beszéd jogát. 

Mindenekelőtt az osztrák-német, magyar és cseh történelemtudomány intézményesülésének 

folyamatát (II. fejezet), majd a közelebbről vizsgált történészek életútját és a munkásságuknak 

a dolgozat szempontjából fontosabb darabjait (III. fejezet) ismertetem. Végül a történeti 

összefoglalók elemzésére kerül sor (IV. fejezet).  
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 A három történetírást a szakirodalom hajlamos a saját „nemzeti” keretein belül 

tárgyalni, holott e történetírások bizonyos mértékben ugyanarra a realitásra reflektáltak, ennek 

során pedig gyakran egymással rivalizáló és egymásra ható narratívákat dolgoztak ki. A 

komparatív megközelítésű kutatások többsége pedig nem a valamikori Monarchiát, hanem 

Közép‒Kelet‒Európát tekinti kutatási egységnek, amelybe Ausztria így nem tartozik bele. A 

dolgozat célja ezzel szemben az Osztrák–Magyar Monarchia perspektívájából vizsgálni a 

kérdést.  

II. Források és módszerek  

A dolgozat első része (I. fejezet) főként politikai vitairatok és sajtótermékek vizsgálatával 

foglalkozik. Magyar vonatkozásban a „hatvanhetes” és „negyvennyolcas” szembenállás, 

valamint a nemzetiségi kérdés röpiratirodalma kerülnek górcső alá. A közjogi kérdés kapcsán 

a korszak legfontosabb publicistái (mint például Beksics Gusztáv) mellett a két csoport közötti 

konfrontáció is elemzés tárgyát képezi a „hatvanhetes” Horváth Mihály és a névtelenségbe 

burkolózó függetlenségi vitapartnere írásain keresztül. Különleges forrásnak számítanak a 

„hatvanhetes” ifjabb Andrássy Gyula, valamint a függetlenségi szimpatizáns Beöthy Ákos 

összefoglaló munkái a magyar történelemről, hiszen ezekben a két álláspont gyakorló politikus 

képviselői fejtik ki részletekbe menően az ország történetéről kialakított vízióikat. A 

nemzetiségi kérdés vitairodalmában a politikai nemzet „hungarus” tudatba hajló értelmezőinek 

(pl. Mocsáry Lajos) történelemképét állítom szembe a homogén nemzetállam teoretikuséival 

(pl. Baloghy Ernő). Osztrák vonatkozásban az identitással kapcsolatos fogalmakat ugyancsak 

sajtóforrásokon és a röpiratirodalmon keresztül vizsgálom. A dualizmushoz való viszonyulás 

és az ezt legitimáló történelemképek vizsgálatánál, némileg eltérve a magyar eset gyakorlatától, 

az egyes osztrák-német pártokat sorra véve haladok. A forrásadottságok ezen a téren nagyon 

eltérőek, hiszen az osztrák-német pártok körében nagy különbségek tapasztalhatók azon a téren 

is, hogy mennyire tartották fontosnak szemléletük módszeres kifejtését. Míg például ‒ az 

ausztromarxistáknak köszönhetően – a szociáldemokrata párt körében fogalmilag is reflektált, 

terjedelmes vitairatokban kifejtett nézetrendszerrel találkozhatunk, a keresztényszocialisták 

esetében jobbára központi újságukra kell hagyatkoznunk. A cseh esetben, minthogy pusztán 

kitekintésről van szó, három vitairat elemzésére kerül sor, amelyeket különböző szempontok 

mentén, de mind a dualista rendszer és az ezt megalapozó történelemszemlélettel szemben 

fogalmaztak meg szerzőik.  Emellett főként Tomáš G. Masaryknak a korban meghatározó 

jelentőségű írásai alapján mutatom be Husz és a huszitizmus cseh kultuszát. A második fejezet 

forrásait elsősorban a három intézményesülő történetírásnak ideológiai programot adó 



3 

 

szövegek (mint Josef Helfert könyve vagy Horváth Mihály és Ipolyi Arnold beszédei) alkotják. 

A három történetírás vezető folyóiratainak különböző, a téma szempontjából releváns 

recenziói, valamint a korszak meghatározó vitái (mint például a Thaly–Lánczy és a Goll–

Masaryk vita) is elemzés tárgyát képezik. Ennél jóval kisebb hangsúly kerül a különböző 

levelezésekre vagy egyéb kéziratos forrásokra. A harmadik fejezetben, a szintézisek szerzőinek 

bemutatása olvasható: a negyedik fejezetben elemzett munkáik keletkezési körülményein túl, 

az életművet meghatározó legfontosabb könyveikkel, valamint a disszertáció homlokterében 

álló kérdésekkel kapcsolatos megnyilvánulásaikkal foglalkozom (mint például Acsády Ignác 

doktori értekezése az osztrák császárságról). A negyedik fejezetben összesen tíz, 1867 és 1914 

között keletkezett történeti szintézist vizsgálok: négy, osztrák-német szerző által írt 

birodalomtörténetet, öt Magyarország történetével foglalkozó magyar munkát és egy cseh 

szerző által jegyzett birodalomtörténetet. A cseh nyelvű forrás annyiban tér el az osztrák-

némettől és a magyartól, hogy műfajára nézve nem történeti szintézis, hanem középiskolai 

tankönyv, a cseh történetírói iskola ugyanis a korszakban nem termelt ki befejezett történeti 

összefoglalót – ennek lehetséges okaira külön kitérek a második és harmadik fejezetben.  

 A kutatás módszerének tekintetében mindenekelőtt az összehasonlító megközelítésre 

érdemes kitérni. Mint már említettem, a cseh történetírás inkább csak kitekintés erejéig 

szerepel.  További asszimmetriák is tetten érhetők, ezeket azonban a történeti tárgy maga 

generálja: példának okáért nyilvánvalóan másként kell strukturálni egy olyan politikai közeg 

elemzését, amely a közjogi kérdés köré szervezi magát, és egy olyat, amelyben akad párt, 

amelyik létezésének első nyolc évében nem is foglalkozik a kérdéssel.  

 A szövegek elemzéséhez három kulcsfogalom bizonyult hasznosnak: az emlékezeti 

paktum, a mesternarratíva, valamint a kánon fogalmai. Az emlékezeti paktum terminust André 

Burgière alkotta meg, aki szerint a Pierre Nora-féle lieu de mémoire statikus fogalmával 

szemben az emlékezeti paktumot kell elemezni, amelynek kialkudása jelenti a folyamatot, 

melynek során egy nemzet kialakítja az együttélést lehetővé tevő, mindennek értelmet adó, 

felejtésekkel és szakításokkal terhelt narratíváját. Míg azonban Burguière nemzeti szinten 

vizsgálódott, a disszertáció a birodalmi szinten alkalmazza a fogalmat. A „mesternarratíva” 

terminus egy intertextuális kapcsolatra utal, eszerint a mesternarratíva modell értékű, amely a 

nemzeti múlt egy domináns verzióját nyújtja annak strukturálása és e múltnak tulajdonított 

jelentés vonatkozásában. Lényege nem mások elnyomásában keresendő, hanem abban, hogy 

mintául szolgál a különböző „lokális” (kisebb időtartamot vagy területet vizsgáló) történelmek 

számára. Végül a kánon fogalmát eredetileg alapvetően az irodalomtudományban alkalmazták, 
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de a történelemtudomány is egyre inkább felhasználja. Segítségével megragadható a kérdés, 

hogy vajon beazonosíthatunk-e egy egységes kánont, vagy a magyar, birodalmi és cseh 

narratívák inkább egymás ellenkánonjaként értelmezhetőek-e. 

III. A dolgozat főbb eredményei 

„Hatvanhetes” és „negyvennyolcas” publicisták történelemértelmezéseinek vizsgálatából 

világossá vált, hogy míg előbbiek a racionális gondolkodásra apelláltak, utóbbiak érzelmi 

politizálást folytattak hatalmas sikerrel. A függetlenségi publicisták nem bonyolult hatalmi 

rendszerekről és egy külső erők hatása alatt sodródó nemzetről beszéltek, hanem a nemzet 

eredendő, elvitathatatlan jogairól. Nem mérlegelték a különböző függetlenségi mozgalmak 

összetett reálpolitikai esélyeit, hanem jogosságukat elegendőnek ítélték létjogosultságukhoz, a 

vezetőik és a harcok hősiességét hangsúlyozva pedig Beöthy Ákos szavaival élve „nemzeti 

eposzt” nyújtottak – a magyar történelem poézisét. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy e közírók 

a történeti realitás kérdését nemigen emelték be szempontjaik közé. Beöthy például a 

perszonáluniós kapcsolat igazolására szánta munkáját, ugyanakkor sehol nem elemezte a 

perszonálunió történelmi előképeit, miként azt ifjabb Andrássy Gyula így vagy úgy, de mégis 

megtette. A kiegyezés elleni érvelése jobbára kimerül indulati kirohanásokban a Habsburgok 

ellen, annak sejtetésében, hogy a múltbéli „szószegésekre” a jövőben is szükségszerűen sor 

kerül majd, az azonban homályban marad, hogy Magyarország mivé lenne egy perszonáluniós 

kapcsolat vagy akár a dinasztiával való teljes szakítás esetén. Arra is érdemes felhívni a 

figyelmet, hogy az elemzett publicisták érvrendszerének összevetésekor nem is rajzolódik ki 

vita: többnyire csak másról beszélnek. Ahol Andrássy a dinasztia nemzetközi helyzetének 

elemzésével mérlegeli a függetlenségi mozgalmakat, ott Beöthy a jogosságra hivatkozva 

feleslegessé tesz minden ilyen típusú spekulációt. Mindemellett élesen szembenálló meglátások 

is beazonosíthatók, talán a legszembeötlőbb az, ahogy a kiegyezés pártiak Ausztria és 

Magyarország egymásrautaltságáról beszélnek, míg a függetlenségiek ábrázolásában a két 

entitás fejlődése történelmileg csak a másik kárára bontakozhat ki.  

A „hatvanhetes” és „negyvennyolcas” politikai csoportosulások röpiratirodalmát 

összevetve egy fontos különbséget találunk, ami történelemszemléletük alapvetését jelenti: 

szemben a nemzetközi erőviszonyokkal érvelő „hatvanhetesekkel”, a függetlenségiek 

kiindulópontja a nemzet cselekvő volta, az, hogy a nemzet saját sorsát irányítja és ez egyben 

legelemibb törekvése is. Ez tekinthető a függetlenségi mesternarratíva alapelemének, amely 

megtalálható a mérsékeltebb Beöthy Ákosnál szintúgy, mint a felségsértő Kalmár Antalnál. A 

nemzetiségi kérdés vitairodalmában ilyen markáns különbséget nem lehet észlelni, 
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mindazonáltal szemléletbeli különbség itt is kimutatható volt: a politikai nemzetet az 1868-as 

törvény szellemében elgondolók a nemzetiségekkel közösen végigélt történelem örökségét 

hangsúlyozták, míg a teljes asszimiláció igényét megfogalmazó közírók a magyarságnak 

tulajdonítottak valamennyi létrehozott történelmi értéket – ezzel vindikálva vezető pozícióját 

az országban. 

 Az osztrák-német, illetve magyar politikai röpiratok egybevetésénél azt láthatjuk, hogy 

az osztrák-német víziók abban az esetben kompatibilisek a magyaroknál tapasztalt történeti 

önértelmezés legelemibb alapjaival (legyen az „hatvanhetes” vagy függetlenségi), amennyiben 

a Magyarországgal való szakítás programját hirdetik meg. Bár Heinrich Friedjung azon 

megjegyzése, miszerint a Magyarországgal való kapcsolatnak csakis addig volt értelme, amíg 

gyarmati függésben lehetett tartani a területet, nyilvánvalóan ellenségesnek tekinthető, mégis, 

a történész-újságíró úgy tekintett Magyarországra, mint aminek függetlenségi aspirációit 

Ausztria sohasem volt és sosem lesz képes elnyomni, és gyakorlatilag nemcsak független, de a 

dualista rendszerben Ausztriát domináló állam. A szintén Magyarország leválását szorgalmazó 

Otto Bauer hangsúlyozta, hogy a magyarság nem történelem nélküli nemzet és a Habsburg 

gyarmatosító politika olyannyira elidegenítette Ausztriától, hogy a birodalomtól való 

függetlenedés igénye az osztályérdekeket is képes felülírni. Ezzel szemben a Magyarországot 

megtartani kívánó és a birodalom újjászervezését sürgető Karl Renner gyakorlatilag történelem 

nélküli nemzetnek minősítette a magyarságot, főként azáltal, hogy az oszmán hódítást totális 

cezúrának állította be, amellyel véglegesen megszűnt a magyar állam és gyakorlatilag a 

magyarság is; Renner emellett mintegy a nemzetiségek felé tett gesztusként azt is kétségbe 

vonta, hogy Magyarország egyáltalán magyar országnak tekinthető. A Renneréhez hasonló 

törekvéseket megcélzó Aurel Popovici pedig egyenesen magát a történelmet akarta teljességgel 

kizárni a birodalom struktúrájának újragondolásakor. Kivételt jelenthetne Adolf Fischhof, aki 

egyszerre tartotta fontosnak a Magyarországgal való kapcsolatot és ismerte el a magyar állam 

alkotmányos jogait – ezt ugyanakkor valamennyire beárnyékolja a gondolkodó azon 

megjegyzése, miszerint a dualizmus idővel – történelmi szükségszerűségnek engedelmeskedve 

– végül a Gesamtstaat újjászületéséhez vezet el. 

 A három történelemtudomány intézményesülését tárgyaló második fejezetben a 

tudománytörténeti alapok mellett annak bemutatására került sor, hogy az első fejezetben 

tárgyalt politikai kérdések miként szivárogtak át a történelemtudomány területére. Osztrák-

német részről Josef Alexander Helfertre mutattam rá, mint fő történész-ideológusra, aki 

etnikumok feletti osztrák nemzetet vizionált, és ennek megteremtését szabta az Institut für die 
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Österreichische Geschichtsforschung fő feladatának. Bár a fejezet bemutatja, hogy ezt az 

ideológiai célt az intézmény valóban csak rövid ideig követte, nagyban igyekszik árnyalni azt 

a tételt, miszerint a korabeli osztrák-német történészréteg közömbös vagy éppen ellenséges lett 

volna a birodalommal szemben. Bár az Institut a porosz származású Theodor Sickel vezetésével 

teljesen a segédtudományok felé fordult, ez sokkal inkább az igazgató apolitikusságával, 

mintsem tudatos „porosz aknamunkájával” magyarázható. Emellett a fejezet rámutat arra is, 

hogy a populista német nemzeti pártok retorikáját követő egyetemi szervezetek mellett a 

birodalomhoz kifejezetten lojális diákegyesületek is léteztek, amelyekről azonban kevesebb szó 

esik a korszakról szóló irodalomban. A magyar történelemtudomány kapcsán 

programszövegeken és történészvitákon keresztül egyértelművé vált, hogy a korszak két 

meghatározó politikai kérdése, úgy, mint a közjogi és a nemzetiségi, milyen nagymértékben 

meghatározták a diszciplína önértelmezését. A cseh eset mindezzel szemben azonban egy olyan 

történésziskolát mutatott fel a Goll-iskola képében, amely minden erejével igyekezett 

elhatárolódni úgy a napi politikai, mint a nagyobb ívű „nemzettörténeti” kérdések 

megválaszolásától. Így az iskola kapcsán csak a folyóiratok recenziós rovataiból, implicit 

módon volt kiolvasható a csoport álláspontja Csehország helyzetével kapcsolatban: eszerint a 

birodalmat fontosnak tartották, a cseh államjog elismerését ugyanakkor hiányolták, nem 

tanúsítottak azonban különösebb szimpátiát a szlovákság vagy más szláv népek iránt, így – az 

államjogi szinten egyenrangúnak érzett – Magyarországgal szemben sem viseltettek olyan 

ellenszenvvel, mint az első fejezetből megismert cseh közírók némelyike.  

 A történeti narratívákat elemző utolsó fejezet eredményei összetettek. A 

magyarországi nemzetiségi kérdés vonatkozásában a magyar történeti összefoglalókban azt 

tapasztalhattuk, hogy a nyelvi-etnikai értelemben vett magyar nemzet a történelemcsináló 

főszereplő, aki Magyarország területén a történelem során minden jelentős tettet véghezvitt, 

civilizálva a passzív nemzetiségeket. A nemzetiségeknek tulajdonított passzivitás, amelyet a 

„nemzeti karakterekkel” is érzékeltetnek a szerzők, nemcsak legitimálja, hanem történelmi 

szükségszerűséggé teszi a magyar szupremáciát. Ez általános értelmezési keretnek tekinthető, 

amelyen belül bőven megférnek egymással az egyes nemzetiségi csoportok megítélésében 

megmutatkozó árnyalatnyi különbségek. Ugyanígy szintén alapvetése a történeti 

összefoglalóknak a nemzet mint cselekvő, saját sorsát irányító főszereplő – még a nemzeti 

tragédiák alkalmával is. Ez az aulikus Fraknóira éppúgy igaz, mint a függetlenségibe hajló 

Acsádyra. Ebből a szempontból tehát egyértelmű, hogy a függetlenségi mesternarratíva 

alapeleme érvényesül az összefoglalókban a „hatvanhetessel” szemben. Ehhez még hozzávéve 
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az összefoglalókban tetten érhető értékrendet, amely a függetlenséget helyezi a középpontba, 

némileg szembe kell helyezkednünk a historiográfiai irodalom azon megállapításával, miszerint 

alapvetően a korszak magyar történészei teljesen elfogadták az Ausztriával való viszonyt. Ha a 

kiegyezést magát pozitív történelmi fejleménynek ítélték is meg a maga helyén, a történeti 

összefoglalók egyéb pontjain a függetlenségi mesternarratíva alapelemei érvényesültek.  

Rátérve az osztrák-német szerzőkre, mindenekelőtt a korpusz szerteágazása volt 

szembeötlő, pedig mindössze négy szerzőről van szó. Jóllehet a magyar történészek körében is 

különböző beállítottságú egyéniségekkel találkoztunk, az alapvető jelentőségű értékrend és 

fogalomhasználat nagyrészt megegyezett. Ez nem mondható el az osztrák-német szerzőkről, 

akiknél alapvető fogalmakkal kapcsolatban sincs konszenzus. Egyesek számára Ausztria 

organikusan kifejlődött formáció, másoknak mesterséges alkotás. A Gesamtstaat egyeseknél 

egy eszmét, Ausztria lényegét kifejező fogalom, másoknál pusztán kormányzattechnikára utal. 

Az Einheitstaat Franz Krones számára Ausztria természetét és hivatását megtagadó 

homogenizációs törekvésekre utal, így elmarasztalandó jelenségként tűnik fel, míg a korabeli 

közbeszédben (mint azt Richard von Kralik vagy Arnold Winkler példáján láttuk) a 

Gesamtstaat szinonimáját jelentette. Amiben egyezés mutatkozik, az az a meglátás, miszerint 

Ausztriát öntudatos nemzeti közösségek alkotják, ez azonban ‒ bármi is lesz végül az ebből 

levont következtetés az adott szerzőnél – elsősorban a birodalmat érő kihívást jelent, nem annak 

létét legitimálja. Josef Helfert említett nézetrendszere nem érvényesül a 

birodalomtörténetekben, Richard von Kralik kivételével pedig olyan kulcsszavak alkalmazása 

is hiányzik, mint az Österreicher vagy a Vaterland. Így összességében Walter Pohllal szemben 

nem arra helyezném a hangsúlyt, hogy e birodalmi ideológiát közvetítő Ausztria-történetek 

bukásra voltak ítélve, „csakúgy, mint a Monarchia”, hanem sokkal inkább arra, hogy nem is 

beszélhetünk egységesen közvetített birodalmi ideológiáról. Mindazonáltal nyílt Ausztria-

ellenességet sem látunk még Franz Martin Mayer esetében sem. Mayernél sokkal inkább azt 

tapasztalhatjuk, hogy Ausztria nem jelent neki abszolút értéket, számára ez ugyanis a németség: 

szimpátiáját az bírja, aki az ausztriai németség javát szolgálja. Ausztriával szemben inkább 

egyfajta közöny tapasztalható munkájában. Josef Pekař Ausztria képe nagyban megegyezik 

azzal, amivel Palacký röpiratában találkozhatunk. Csakúgy, mint Palakcý, Pekař is úgy látta, 

Ausztria 1526-tal született, előtte nem létezett. Ebben a meglátásban tetten érhető Palacký és a 

cseh elit jelentős részének azon nézete, mely szerint Ausztria nem képvisel abszolút értéket, 

csakis addig állhat fenn, amíg van történelmi küldetése – ezt 1526-ban a török jelentette, a 19. 

század második felében pedig nemzeteinek egyenjogúsítása. Utóbbiból azonban Pekař számára 
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érezhetően csak a cseh államjog fontos, a magyarországi nemzetiségek olyasfajta pártolása, 

amit Palacký vagy Píč röpiratában találhattunk, nem merül fel.  

A különböző narratívák egymáshoz való viszonya kapcsán az alábbi következtetéseket 

lehetett levonni. Mint azt fentebb említettem, a magyar narratívák egyfajta nyílt kánonjának 

tekinthető a nemzet egységes, magyar cselekvőként való ábrázolása, egyeseknél középnemesi 

áthallásokkal. Emellett szintén a nyílt kánon része a történelmi Magyarország földrajzilag 

determinált egységének képe. Mindkettővel szemben az osztrák-német narratívák nyílt 

ellenkánonokat fogalmaznak meg: kidolgozott, valós alternatívát kínálnak a magyar kánonnal 

szemben, hűen leképezve annak szerkezetét. Krones és Huber meglátásában Ausztria (az 

Osztrák–Magyar Monarchia) jelent földrajzilag determinált teljes egységet – Krones azt is 

kiemeli, hogy külön-külön az egyes régiók ebből a szempontból csonkák. A nemzetfelfogás 

vonatkozásában legmarkánsabb ellenkánont Mayer fogalmazza meg, aki a magyar „nemzeti 

szabadság” fogalmát a nemesi réteg civilizálatlan, elnyomó hatalmának megerősítésével 

azonosítja. Krones szintén világosan leválasztja a „politikai értelemben vett nemzetet” a 

magyarság egészéről. Huber pedig a kora újkori függetlenségi mozgalmakban a magyar 

nemzettől a cselekvő, kezdeményező szerepet tagadja meg, amennyiben ábrázolása szerint az 

oszmán hatalom csak kijátssza Ausztria ellen egyes magyar nagyurak nagyravágyását. A 

magyar kánon nemzetiségi vonatkozásaival szemben ilyen koherens ellenkánon nem mutatható 

ki, hiszen az osztrák-német szerzők sem ragadják meg fogalmi szinten a kérdést. Az 1848–49-

es nemzetiségi polgárháború okainak osztrák-német magyarázatában „Bécs”, a „titkos kéz” 

egyáltalán nem lép elő szereplőként, a nemzetiségek önként és jogosan lázadnak fel a méltatlan 

magyar politika miatt; Kraliknál pedig kifejezetten a Gesamtstaat védelmében. A magyarság 

civilizációs missziója tekintetében sem tapasztalhatunk kifejezetten ellenkánont: Huber, Krones 

és egy ponton Kralik is elfogadják a magyarság jelentős szerepét a régióban, bár hangsúlyozzák 

a németség jótékony hatását az országra, amit viszont a magyar szerzők sem tagadtak. Kralik 

ugyanakkor azt állítja, hogy mind a magyar mind a cseh állam német alapítású. Mayer pedig 

kiélezett helyzetek bemutatásánál (pl. nemesi felkelés alkalmával) fogalmaz meg olyan 

elmarasztaló véleményt, miszerint a magyar nemzeteszme a civilizációs vívmányok 

kibontakozását hátráltatja.  

Pekař munkájában azt tapasztalhatjuk, hogy a szerző a csehségnek a magyarok és 

osztrák-németek mellett kíván helyet biztosítani minden tekintetben. Ezért emeli ki a csehek és 

németek egyenrangú szerepét a magyarság európai integrációjában, valamint ezért 

hangsúlyozza munkája egészén, hogy a cseh fejlődés párhuzamosan haladt a magyarral. A 
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legkiélezettebb szembenállást az osztrák-német és a cseh szerzők közt a huszita háborúknál 

várhatnánk. Pekař azonban ezen a téren követi szellemi műhelyének, a Goll-iskolának 

hagyományait és minden nemzeti idealizálástól mentesen mutatja be a korszakot, felhívva a 

figyelmet arra is, hogy a huszitizmust nem tekinthetjük egységes eszmerendszernek. 

Mindazonáltal Pekař számára a husziták természetesen nem a barbár elvakultságot képviselik 

a németekkel szemben, miként azt az osztrák-német beszámolók kívánják beállítani. Ironikus 

módon a legnagyobb konszenzus e szerzők között éppen azzal a történelmi személyiséggel 

kapcsolatban mutatható ki, aki az egyik leginkább vitatott volt a korszakban: II. József. Kralikot 

leszámítva valamennyien úgy ítélik meg, hogy az uralkodó céljai nemesek voltak, eszközei 

azonban elfogadhatatlanok, minthogy teljesen figyelmen kívül hagyta a hagyományok erejét.  

Mindennek fényében az biztosan megállapítható, hogy a birodalomtörténetek nem szolgáltak 

mesternarratívaként a magyar és cseh szerzők számára. Ehhez a vizsgált történészek 

múltértelmezései túlságosan különbözőek voltak, alapvető kérdésekben ütköztek egymással, 

így egy emlékezeti paktum (vagy egyáltalán annak lehetősége) sem valósult meg. A birodalmi 

narratívák fogalmi bizonytalansága pedig arra int, hogy ne abszolutizáljuk a birodalom 

működőképességének tételét, amelyet a közelmúltban több kiváló szerző is felvetett. Pieter M. 

Judson például remekül demonstrálta azt, hogy a mindennapokban miként volt jelen a 

birodalom lakóinak életében, ha azonban mindez még olyan elemi szinten sem tudott 

egyértelműen artikulálódni, mint a történeti összefoglalók, akkor más, koherens világképet és 

világos fogalmakat nyújtó politikai eszmék (mint a nacionalizmus) könnyen háttérbe 

szoríthatták. 
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